
Temető Szabályzat 

a Magyar Katolikus Egyház temetőiről, temetési tevékenységéről 

és a katolikus egyházi szertartás szerinti temetkezésről 

BEVEZETŐ 

(Jogtörténeti előzmények, a szabályzat megalkotásának legfőbb okai és céljai) 

 

Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés 

közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése, valamint a temető és a 

temetkezési kultúra fejlesztése érdekében 1999-ben megalkotta a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényt. E jogszabályt és végrehajtási rendeletét 

napjainkig többször módosították. E világi jogi szabályozások hatálya a vallási közösségekre, 

ezeken belül az egyházakra, így a Magyar Katolikus Egyházra is több szempontból kiterjed. 

 

Az egyik meghatározó szempont az előbbi törvény általános kegyeleti szempontú 

előírásoknak minősülő alapelvi rendelkezéseiből adódik. Az alapelvek körében - többek 

között - találhatók ugyanis a következők. 

a) Az elhunyt végső nyughelyének megválasztásában és a temetés lebonyolításában az abban 

közreműködők és az eltemettetők az elhunyt életében tett rendelkezésére figyelemmel 

kötelesek együttműködni. 

b) A temetés egyik módja a vallási közösség által vallási szertartás keretében végzett temetés, 

amely a vallási közösség hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával 

történhet. 

 

Az előbbi alapelvi előírások szoros összefüggésben vannak a ténnyel, amely szerint a 

temetések nagy része egyházi, ezen belül a magyar katolikus egyházi szertartással történik. 

 

A másik kiemelten fontos szempont, hogy a temetők fenntartásában, üzemeltetésében a vallási 

közösségek, az egyházak, az utóbbiak keretében a Magyar Katolikus Egyház, illetve annak 

szervezetei, személyei (papok és alkalmazottak) is részt vesznek. Így reájuk is vonatkoznak 

mindazok a jogok és kötelezettségek, amelyeket a világi jog a temető tulajdonosára, 

fenntartójára, kezelőjére vagy üzemeltetőjére, illetve temetkezési szolgáltatójára 

meghatározott. 

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2000-ben megalkotta - az akkor hatályos világi jogi 

szabályozáshoz kapcsolódóan – a Magyarországi Katolikus Egyház temetőiről, temetkezési 

tevékenységről és a katolikus egyházi szertartás szerinti temetkezésről szóló szabályzatot. Ez 

2001-ben lépett hatályba és ez idő szerint is hatályos.  

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2014-ben úgy határozott, hogy az előbbi 

szabályzatot felül kell vizsgálni. Ennek legfőbb okai és céljai a következőkben határozhatók 

meg. 
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a) A temetőkről és a temetkezésről szóló, valamint más világi, ez idő szerint hatályos 

jogforrásokkal a szabályzat rendelkezéseinek nem kevés része már nincs összhangban. Így 

ennek megteremtése indokolt egy egységes szövegű új szabályzatban. Ebben helyük van 

egyrészt a mostani szabályzatból átemelt, időt álló szabályoknak, másrészt a részben vagy 

egészben a nem ilyenek helyett újonnan alkotottaknak, végül mindezekhez kapcsolódó, a 

világi és az egyházi jog megfelelő hivatkozásainak. 

 

b) A közel 15 éves, általánosítható egyházi gyakorlati tapasztalatokat is kellően figyelembe 

kell venni. 

 

c) A felülvizsgálat eredményeként megalkotott egységes szövegű új szabályzat rendelkezései 

minél jobban szolgálják a jogszerű és egységes egyházi jogalkalmazói tevékenységet. Ennek 

érdekében legyen több olyan új okiratminta a mellékletek sorában, amely feltételezhetően 

segít(het)i a gyors, hatékony, szakszerű ügyintézést. 

 

Az új szabályzat függelékei között - mellőzve az eddigi gyakorlatot - nem kapnak helyet az 

alapul szolgáló világi jogforrások. [Ezeket lásd: 4.§ (1) bekezdésének 3. pontja.] Ezek időközi 

módosítása(i) miatt ugyanis a függelékek e jogszabályoknak a mindenben már nem hatályos 

rendelkezéseit is mutatnák. Így csak a függelékekből a tájékozódás, ez által a módosítások 

nem ismerete helytelen jogalkalmazáshoz vezethet, egyben ennek nyomán nem várt 

jogkövetkezményeket is maga után vonhat. Ezért a napi jogszerű jogalkalmazói munkában az 

alapul szolgáló (és más vonatkozó) világi jogforrásokról ezek fellelhetőségi helyén a 

tájékozódás igénye és szükségessége szem előtt tartandó. [Ehhez lásd: 36.§ (5) bekezdése.] 

Az előzőek együttesen teszik szükségessé, hogy a jelenleg hatályos szabályzat helyett a 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az Egyházi Törvénykönyv 1243. kánonjában – 

amelyet a szabályzat 1. számú függelékének A) része tartalmaz – foglaltak alapján a Magyar 

Katolikus Egyház temetőiről, az ott folytatható temetési tevékenységről, az azokban 

megtartandó rendről, főként a szent jellegük védelméről és ennek előmozdításáról, a katolikus 

egyházi szertartás szerinti temetésről – a szerzetesrendek tekintetében a Férfi Szerzetes 

Elöljárók Konferenciájának és a Rendfőnöknők Konferenciájának egyetértésével – a 

következő új szabályzatot megalkossa. 

 

I.FEJEZET  

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 A szabályzat célja 

1. § 

(1) A szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) alapvető célja, hogy a Magyar Katolikus 

Egyház temetőiben zavartalan legyen a temetkezési tevékenység, e temetők szent jellegének 

védelme, illetve ennek előmozdítása, az elhunytak illő és tisztességes eltemetése, emlékük 

méltó megőrzése és ápolása, a kegyeleti funkciók érvényesítése. 

(2) Az (1) bekezdésben írt cél elérése érdekében a szabályzat megállapítja 

a) az alapul szolgáló világi jogforrások [4. § (1) bekezdésének 3. pontja], és 

b) az alapul szolgáló egyházi jogforrások [4. §. (1) bekezdésének 16. pontja] temetőkkel és a 

temetkezéssel kapcsolatos rendelkezései figyelembevételével azokat az előírásokat, amelyeket 
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az a) és e b) pontokban írt jogforrások nem szabályoznak, illetve amelyekre mindezen 

jogforrások szabályozási lehetőséget adnak, vagy amelyeknek egyébként valamely kérdésben 

való megalkotása egyházi szempontból szükséges. 

(3) A szabályzat további célja az is, hogy belőle a 4. § (1) bekezdése szerinti jogforrások 

közül mindazon jogforrásokat, illetve egyes jogforrások különösen fontos előírásait 

megismerhessék azok, akik magyar katolikus temető tulajdonosai, fenntartói, kezelői vagy 

üzemeltetői, illetve temetkezési szolgáltatást, katolikus egyházi temetési szertartást végeznek. 

Ennek érdekében a szabályzatban egyes jogforrásokból tételesen átemelt rendelkezések, 

másrészt egyes jogforrások valamely rendelkezéséből következő, illetve azon alapuló 

előírások vannak, jelezve a szabályzatban azt az adott jogforrást, amelyből az átemelés 

történt, illetve amelyből a szabályzat előírása következik vagy alapul. 

Alapelvek 

2. § 

(1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga 

mindenkit megillet. [Tv.1. §-ának (1) bekezdése, a Tv. rövidítésre lásd a 4. § (1) bekezdésének 

1. pontját.] 

(2) A végső nyughely megválasztásában és a temetés lebonyolításában az abban 

közreműködők és az eltemettetők, az elhunyt életében tett rendelkezésére figyelemmel 

kötelesek együttműködni. [Tv. 1. §-ának (2) bekezdése] 

 (3) A temetés módja lehet polgári szertartás vagy vallási közösség által vallásos szertartás 

keretében végzett temetés. [Tv. 1. §-a (3) bekezdésének első mondata] 

(4) A katolikus egyházi temetés a Katolikus Egyház hitéleti tevékenységének, vallási 

szokásainak tiszteletben tartásával, a Szertartáskönyvben [4. § (1) bekezdésének 15. pont] 

foglaltak alkalmazásával történhet. 

(5) Az alapul szolgáló világi és egyházi jogforrásokban valamint a szabályzatban foglalt 

rendelkezéseket a kisebbségek – világi jog körébe tartozó – külön törvényben biztosított 

jogainak érvényesítésével kell végrehajtani. [Tv.1. §-ának (4) bekezdéséből következően, a 

külön törvény a 2011. évi CLXXIX. törvény] 

A szabályzat hatálya 

3. § 

(1) A jogforrásokban [4. § (1) bekezdésének 21. pontja] foglaltakon túlmenően a szabályzat 

határozza meg a Magyar Katolikus Egyház temetőivel, temetkezési emlékhelyeivel és a 

temetkezési tevékenység ellátásával összefüggő jogokat, kötelezettségeket valamint 

feladatokat. 

(2) A jogforrásokban foglaltakon felül a szabályzat rendelkezéseit alkalmazniuk kell a Magyar 

Katolikus Egyház keretébe tartozó mindazon 

a) egyházi szervezeteknek, amelyeknek tulajdonában, kezelésében, fenntartásában, 

üzemeltetésében működő vagy lezárt temető, illetőleg temetkezési emlékhely vagy 

halotthamvasztó van [Tv.2.§ (2) bekezdésének a) pontján alapulóan, 
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b) egyházi és világi személyeknek (klerikusoknak, alkalmazottaknak, megbízottaknak), akik 

temető és temetkezési emlékhely fenntartásában, üzemeltetésében és temetkezési szolgáltatási 

tevékenység végzésében, valamint a katolikus egyházi szertartás szerinti búcsúztatásban 

bármilyen módon részt vesznek, illetőleg azoknak, akikre nézve e tevékenységek során jogok 

keletkeznek és kötelezettségek hárulnak. [Tv.2.§ (2) bekezdésének b) pontján alapulóan]. 

(3) Az alapul szolgáló világi és egyházi jogforrások, valamint a szabályzat rendelkezéseit a 

műemlékvédelem alatt álló temetők, temetkezési emlékhelyek és temetési helyek tekintetében 

– a világi jog körébe tartozó – a kulturális örökség védelméről szóló külön törvényben 

foglaltakkal összhangban kell alkalmazni. [Tv.2.§-ának (3) bekezdése, a külön törvény a 

2001. évi LXIV. törvény] 

Jogforrások rövidítései, valamint fogalmak, értelmező rendelkezések 
4. § 

(1) A szabályzatban előforduló jogforrások rövidítése, illetve rövidített megnevezése, és ezek 

gyűjtő fogalma a következő. 

1.Tv.: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény. 

2. vhr.: a Tv. végrehajtásaként kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet. [A törvény további 

végrehajtásaként jelent meg a halott vizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 

351/2013.(X.4.) Korm. rendelet is. Ez a jogszabály, vagy valamely rendelkezése a 

szabályzatban nem érintett. Így reá a vhr. rövidítés nem vonatkozik.] 

3. Alapul szolgáló világi jogforrások: Tv. és a vhr. 

4.Art.: az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény. 

5. ÁFA tv.: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. Ennek alapján 

ÁFA: általános forgalmi adó.  

6. Ehtv.: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek 

és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény. 

7. Pp: a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény.  

8.Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.  

9. TA. tv.: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény. 

10.TEÁOR: a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszere, amelyet 

1893/2006/EK európai közösségi jogforrással életbe léptetett NACE Rev. 2. - TEÁOR ’08 -

tartalmaz. Ennek magyar nyelvű változata a 9002/2007 (SK. 3.) KSH közleményben jelent 

meg.   

11.Világi jog: az alapul szolgáló világi jogforrások és 4 – 10. pontban írt további világi 

jogforrások együtt. A világi jog körébe beleértendők azok a más világi jogszabályok is, 

melyeket az előbbieken felül a temetővel, temetkezési tevékenységgel összefüggően 

alkalmazni szükséges (pl. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény). 

12. CIC.: az Egyházi Törvénykönyv. 
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13. CCEO.: a Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. 

14. MEKSZ: a Magyar Katolikus Püspöki Kar által 1993. évben kiadott, a Magyarországi 

Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzata. 

15.  Szertartáskönyv: a Magyar Katolikus Püspöki Kar által 2015. évben kiadott Temetési 

Szertartáskönyv. 

16. Alapul szolgáló egyházi jogforrások: a CIC., a CCEO., a MEKSZ., a Szertartáskönyv. 

17. ZSK: az (fő)egyházmegyénként kiadott Zsinati Könyv, ha ilyet adott ki. 

18. Egyházmegyei szabályozások: a megyéspüspök által kiadott bármely szabályzat, ügyrend, 

utasítás, körlevél, egyéb megnevezésű megyéspüspöki rendelkezés.  

19. Egyházi jog: az alapul szolgáló egyházi jogforrások és a 17-18. pontban írt további 

egyházi jogforrások együtt. Az egyházi jog körébe beleértendők azok a más egyházi 

jogforrások is, amelyeket az előbbieken felül a temetővel, temetkezési tevékenységgel 

összefüggően alkalmazni szükséges (pl. a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alkalmazási 

feltételekre és munkarendre vonatkozó iránymutatásai). 

20. Jogforrások: a világi jog (11. pont) és az egyházi jog (19. pont) együtt. 

(2) A szabályzat alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő. 

1. Temető: a település közigazgatási területén belüli, beépítésre szánt, vagy beépítésre nem 

szánt építési használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat 

szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak 

elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak. [Tv. 3. §-ának a) pontja] 

2. Köztemető – többek között -: az a nem önkormányzati tulajdonban lévő temető, vagy 

temetőrész, amelyben az önkormányzat – a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján 

- a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti. [Tv. 3. §-ának b) pontján 

alapulóan] 

3. Temetkezési emlékhely: a temetőn kívül, különösen templomban, altemplomban, 

templomkertben, történeti kertben, urnacsarnokházban vagy más építményben és területen 

lévő, az elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak szétszórására szolgál. [Tv. 3. 

§-ának c) pontja] 

4. Temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, 

urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztóüzemi építmény területén, ingatlanán 

létesített urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a 

földben vagy építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek egymástól. [Tv. 3. §-

ának d) pontja] 

5. Nemzeti sírkert (nemzeti panteon): a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság által 

annak minősített temető, hősi temető, hősi temetési hely, továbbá temetkezési emlékhely, 

kegyeleti emlékhely, temetési helyek összessége. [Tv. 3. §-ának e) pontja] 

6. Kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített 

építmény, emlékmű, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla. [Tv. 3. §-ának g) pontja] 
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7. Kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló 

egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló 

önkormányzati tevékenységek összessége. [Tv. 3. §-ának h) pontja] 

8. Egyház: a Magyar Katolikus Egyház, mint bevett egyház. (Ehtv. mellékletének 1. pontja) 

9. Egyházi szervezet: az Egyház keretébe tartozó plébánia (egyházközség), ide értve a 

központi plébániát is, [a továbbiakban: plébánia, központi plébánia (egyházközség) együtt: 

plébánia], leányegyház (filia), lelkészség, templomigazgatóság, szerzetesrend, érsekség, 

püspökség,(fő)egyházmegye. 

10. Belső egyházi jogi személy: az az egyházi szervezet, amelyet az Ehtv., a CIC. alapján 

ilyen személyként világi (minisztériumi) nyilvántartásba bejegyeztek, vagy arra jogosult 

egyházi szervezet (pl. egyházmegye) ilyen személynek minősített, tart nyilván, és a jogi 

személyiségét igazolja. 

11. Egyházi érdekeltségű alapítvány: az az alapítvány, amelynek alapítója egyházi 

szervezet(ek), illetve amelynek alapítói között ilyen szervezet(ek) is van(nak), továbbá az az 

alapítvány, amelyet egyházi szervezet(ek) működésének elősegítésére (is) hoztak létre. 

12. Egyházi személy: különösen az Egyház keretébe tartozó plébános, káplán, önálló 

lelkészség vezetője, templomigazgató, perjel, tartományfőnök, apát, esperes, püspök, érsek. 

[Ehtv.13.§-ának (1) bekezdésén és 13/A §-ának (1) bekezdésén alapulóan] 

13. Világi személy: az egyházi szervezet világi alkalmazottai, megbízottjai (sekrestyés, 

harangozó, kántor, orgonista, stb). [Ehtv.13.§-ának (1) bekezdésén és 13/A §-ának (1) 

bekezdésén alapulóan] 

14. Egyházi tulajdonú temető/temetkezési emlékhely: az a temető/temetkezési emlékhely, 

amely egyházi szervezet(ek) tulajdonában áll, illetve amelyet egyházi szervezet(ek) 

tulajdonában álló ingatlanon létesítettek. [Tv. 4. §-ának (1) bekezdésén alapulóan] 

15. Egyházi tulajdonú temető/temetkezési emlékhely tulajdonosa: az(ok) az egyházi 

szervezet(ek), amely(ek)nek nevére az ingatlan-nyilvántartásban a temető/temetkezési 

emlékhely tulajdonjoga be van jegyezve. A temető/temetkezési emlékhely tulajdonosának 

feladata a temető/temetkezési emlékhely tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, 

zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítése, illetőleg kialakítása, valamint a 

temető/temetkezési emlékhely kegyeleti méltóságának megőrzése. [A második mondat 

tekintetében: Tv. 6. §-ának (1)-(2) bekezdésén alapulóan] 

16. Egyházi fenntartású temető/temetkezési emlékhely: az a temető/temetkezési emlékhely, 

amely egyházi tulajdonú temetőnek/temetkezési emlékhelynek minősül. [Tv. 5. §-ának (1) 

bekezdésén alapulóan] 

17. Temető/temetkezési emlékhely fenntartója: nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése 

hiányában a temető/temetkezési emlékhely tulajdonosa vagy a vele kötött szerződés alapján a 

temető/temetkezési emlékhely fenntartásának feladatait ellátó gazdálkodó szervezet. Feladata 

a temető/temetkezési emlékhely rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, 

közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek 

karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása. [Tv. 6.§-ának (3) bekezdésén és 13. §-

ának (1) bekezdésén alapulóan] 
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18. Egyházi tulajdonú temető/temetkezési emlékhely fenntartója: az az egyházi szervezet, 

amely az egyházi tulajdonú temetőnek/temetkezési emlékhelynek tulajdonosa. Fenntartó lehet 

az a gazdálkodó szervezet is, amely a tulajdonos egyházi szervezettel kötött szerződés alapján 

a temető/temetkezési emlékhely fenntartásának feladatait ellátja. [Tv. 5. §-ának (1) 

bekezdéséből, 6. §-ának (3) bekezdéséből következően] 

19. Temető/temetkezési emlékhely üzemeltetője: nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése 

hiányában a temető/temetkezési emlékhely tulajdonosa vagy annak megbízása alapján a 

temető/temetkezési emlékhely fenntartásának feladatait ellátó, a vhr-ben meghatározott 

szakmai követelményeknek megfelelő gazdálkodó szervezet. A temető/temetkezési emlékhely 

üzemeltetését a Tv.-ben, a vhr-ben, a temető/temetkezési emlékhely tulajdonosa által a 

temető/temetkezési emlékhely használatának rendjéről elkészített temetőszabályzatban 

meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni. Az üzemeltető Tv.-ben rögzített feladatai a 

következők: 

a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben/temetkezési emlékhelyen 

végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét, 

b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ide értve a temetési helyre való első 

temetést megelőzően 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, tárolók és 

hűtők, valamint a temető/temetkezési emlékhely egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) 

karbantartását, és működteti azokat, 

e) gondoskodik a temetőbe/temetkezési emlékhelyre szállított elhunytak átvételéről, és 

biztosítja a temető/temetkezési emlékhely nyitását, zárását, 

f) megőrzi a nyilvántartó könyveket, 

g) tájékoztatja a temetőlátogatókat, 

h) kijelöli a temetési helyeket, 

i) elvégzi a temető/temetkezési emlékhely és létesítményeinek tisztán tartását, az utak 

karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást, 

j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot, 

k) gondoskodik a temető/temetkezési emlékhely rendjének betartásáról és betartatásáról, 

l) összehangolja a temető/temetkezési emlékhely létesítményeinek, így különösen a 

ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési 

intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását,  

m) gondoskodik az ügyfélfogadásról, 

n) a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő bánásmód 

követelményeit. [Tv.6. §-ának (3)-(4) bekezdésén, 16 - 17. §-án alapulóan] 
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20. Egyházi tulajdonú temető/temetkezési emlékhely üzemeltetője: az egyházi tulajdonú 

temető/temetkezési emlékhely tulajdonosa, vagy általa az üzemeltetéssel megbízott 

gazdálkodó szervezet.[Tv.6. §-ának (3) bekezdésén, 17. §-ának (1) bekezdésén alapulóan] 

21. Temetési hely – ide nem értve a nemzeti sírkertbe tartozó temetési helye, valamint a hősi 

temetési helyett – felett rendelkező: aki a temetési helyet megváltotta. Több azonos jogállású 

örökös esetén – ellenkező megállapodásuk hiányában – a rendelkezési jogot az örökösök 

kizárólag együttesen gyakorolhatják. A temetési hely újraváltása esetén a rendelkezési jog 

gyakorlására az jogosult, aki helyet újra megváltotta. [Tv. 22. §-ának (1) és (3) bekezdésén 

alapulóan] 

22. A temetési hely feletti rendelkezési jog gyakorlásának terjedelme: a rendelkezési jog a 

temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és 

mindezek gondozására terjed ki. [Tv. 22. §-ának (2) bekezdése] 

23. Temetkezési szolgáltatási tevékenység: 

a) a temetésfelvétel, 

b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való – az egészségügyi 

szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén 

kívül végzett – előkészítése, 

c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, ide értve az eltemettető felé történő 

értékesítést is 

d) a ravatalozás, 

e) a sírhelynyitás, és visszahantolás, 

f) a sírba helyezés, 

g) a halottszállítás, 

h) a hamvasztás és az urnakiadás, 

i) az urnaelhelyezés, 

j) a hamvak szórása, 

k) az exhumálás, 

l) az újratemetés. [Tv. 25. §-ának (1) bekezdése] 

24. Temetkezési szolgáltatás: a 23. pontban írt tevékenységek teljes körűen vagy önállóan 

történő végzése. [Tv. 25. §-ának (2) bekezdése] 

25. Egyház esetében a Tv. értelmében nem temetkezési tevékenység, így nem temetkezési 

szolgáltatás: egyházi tulajdonú temetőben/temetkezési emlékhelyen az egyház által vallási 

szertartás keretében végzett urnaelhelyezés. Az urnaelhelyezést egy fő is végezheti. Az 

urnaelhelyezésben közreműködő(k) az elhelyezési munka során köteles(ek) méltó magatartást 

tanúsítani, a kegyeleti igényeknek megfelelő öltözetben a munkát végezni. [Tv. 25. § (3) 
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bekezdésének a) pontján, és a vhr. 50.§ (1) bekezdésének második mondatán és (2) 

bekezdésén alapulóan] 

26. Temetkezési szolgáltató: aki megfelel a Tv.-ben és a vhr.-ben a temetkezési szolgáltatóra 

előírt feltételeknek. (Lásd a Tv. 25-34. §-aiból, és a vhr. 47-53.§-aiból a feltételeket tartalmazó 

rendelkezéseket. E §-okban találni a temetkezési szolgáltatás nyújtásának követelményeit is.) 

27.Gazdálkodó szervezet:  a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az 

európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az 

európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami 

vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, 

a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az 

önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az 

egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a 

köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi 

kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. (Pp. 

396.§-a) 

28.Illetékes egyházmegyei hatóság a plébánia, leányegyház, lelkészség, 

templomigazgatóság, szerzetesrend tekintetében: ezek megyéspüspöke, illetve annak 

hivatala.  

29.Illetékes járási népegészségügyi intézet: a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 

temető/temetkezési emlékhely fekvése szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatala járási 

(fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete. [vhr. 20. §-ának (4) bekezdése] 

30. Koporsós temetés: a holttestnek hagyományos módon, koporsóban való eltemetése. [vhr. 

26. §-ának (1) bekezdéséből következően] 

31. Koporsós temetési hely: koporsós temetés esetén a koporsónak földbe vagy sírboltba 

(kriptába) való elhelyezési helye. [vhr. 11. §-ából következően] 

32. Hamvasztásos temetés: a holttest elhamvasztása esetén urnába helyezett hamvak 

eltemetése, illetve elhelyezése, szétszórása. (A hamvak szétszórását a szabályzat 

szempontjából a fogalomba csak igen kivételesen kell beleérteni.) [vhr. 26. §-ának (1) 

bekezdéséből következően] 

33. Urnatemetési hely: hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvaknak 

urnafülkébe (kolumbáriumba), urnasírhelyre, urnasírboltba való elhelyezési, illetve eltemetési 

helye. Urna koporsós temetési helyre is rátemethető. Urnát urnatartóban a sír felületére is el 

lehet helyezni. [vhr. 12. §-ának (1) bekezdéséből, 33. §-ának (1-(2) bekezdéséből 

következően] 

34. Temetkezési tevékenység a TEÁOR 96.03 számú Temetkezés, temetkezést kiegészítő 

szolgáltatás megnevezésű szakágazat szerint: - többek között - az emberi tetemek eltemetése 

vagy hamvasztása, és a hozzá kapcsolódó alábbi tevékenységek: 

a) holttest előkészítése temetésre, hamvasztásra, balzsamozás, valamint a temetkezési 

szolgáltatások nyújtása, 

b) temetkezési szolgáltatások, 

c) ravatalozás,  

d) sírhely és bérbeadása. 

Nem a TEÁOR 96.03 számú szakágazatba, hanem a TEÁOR 94.91 számú Egyházi 

tevékenység szakágazatba tartozik az egyházi temetkezési szertartás. (TEÁOR-ban található 



10 

 

96.03 számú Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás megnevezésű szakágazati 

meghatározáson és eligazításon alapulóan) 

35. Egyházi tevékenység az TEÁOR 94.91 szám szerint: - többek között - a vallási 

szervezetek vagy egyházi személyek templomokban vagy más helyeken közvetlenül a 

híveknek nyújtott vallási szolgáltatásai (pl. temetési vallási szertartás). Az Egyház törvényei 

szerint a temetési szertartás szentelmény. Mivel nem emberi mű, nem minősül a közgazdaság 

fogalmai szerinti szolgáltatásnak sem. 

36. Temető kezelése, gondozása, hamvasztás a TEÁOR 96.03 szám szerint: - többek között - 

temető, sírhely, sírkert gondozása, sírhely bérbeadása, valamint a hamvasztás. 

37. Temetés a TEÁOR 96.03 szám szerint: - többek között - az emberi tetemek eltemetése 

földbe, urnafülkébe, hamvak szórása stb. 

38. Temetést előkészítő, azt kiegészítő szolgáltatás a TEÁOR 93.03 szám szerint: az emberi 

temetek előkészítése temetésre, hamvasztásra, balzsamozás, a temetkezési szolgáltatás (pl. 

ravatalozás, búcsúztatás, halottkísérés) nyújtása. Az elkülönült egyházi temetési szertartás az 

Egyházi tevékenység TEÁOR 94.91 szám alá tartozik. 

39. Vö: vesd össze. 

40.  Ún.: úgynevezett. 

 

II. FEJEZET 

EGYHÁZI TULAJDONÚ TEMETŐ/TEMETKEZÉSI EMLÉKHELY LÉTESÍTÉSE, 

BŐVÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA, LEZÁRÁSA, MEGSZÜNTETÉSE, ÚJRA-

HASZNÁLATBAVÉTELE, TEMETŐSZABÁLYZAT 

 

Temető/temetkezési emlékhely létesítése, bővítése, felújítása 

5. § 

(1)Ahol lehetséges, legyenek az Egyháznak saját temetői/temetkezési emlékhelyei vagy 

legalább a világi temetőkben/temetkezési emlékhelyeken az elhunyt hívőknek szánt részek. 

[CIC. 1240. kán. 1. §-ának első fordulatán alapulóan, amelyet a szabályzat 1. számú 

függelékének A) része tartalmaz, Tv. 4.§ -ának (1) bekezdésén alapulóan] 

(2) Egyházi jogi személyiséggel rendelkező plébániának, leányegyháznak, lelkészségnek, 

templomigazgatóságnak, szerzetesrendnek lehet saját temetője/temetkezési emlékhelye. [CIC. 

1241. kán. 1. §-án alapulóan, amelyet a szabályzat 1. számú függelékének A) része tartalmaz] 

(3) Templom nem lehet temető/temetkezési emlékhely azzal a kivétellel, hogy saját 

templomuk kizárólag a bíborosoknak vagy a megyéspüspököknek, illetve kiérdemesült 

megyéspüspököknek temetési helye lehet. [CIC. 1242. kán.-ján alapulóan, amelyet a 

szabályzat 1. számú függelékének A) része tartalmaz] Szokásjog alapján a szerzetesrendek 

elöljáróinak templom temetési helye ugyancsak lehet. 

(4) Templomként egyáltalán nem működő altemplom, továbbá templomkert, kápolna, kripta 

temetési hely lehet. [CIC. 1242. kán.-jából következően, amelyet a szabályzat 1. számú 

függelékének A) része tartalmaz. 
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(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve egyházi tulajdonba kerülő új 

temetőt/temetkezési emlékhelyet egyházi szervezet elsődlegesen olyan ingatlanon létesíthet, 

amely kizárólagosan a tulajdonában áll. 

(6) Egyházi tulajdonba kerülő új temetőt/temetkezési emlékhelyet egyházi szervezet olyan 

ingatlanon is létesíthet, amely kizárólagosan más egyházi szervezettel/szervezetekkel van 

közös tulajdonban. 

(7) Egyházi tulajdonba kerülő új temető/temetkezési emlékhely egyházi szervezet által olyan 

ingatlanon is létesíthető, amely ingatlannak a temetőt/temetkezési emlékhelyet létesítő nem 

tulajdonosa/társtulajdonosa, de az ingatlan kizárólag más egyházi szervezet(ek) tulajdonában 

áll, és az ingatlant a temetőt/ temetkezési emlékhelyet létesítő jogszerűen használja, illetve 

bérli. Ez kivételként megfelelően irányadó arra az esetre is, ha az ingatlan (pl. telek) nem más 

egyházi szervezet (pl. önkormányzat) tulajdonában van. 

(8) Meglévő egyházi tulajdonú temető/temetkezési emlékhely bővítése, felújítása során az (5)-

(7) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 

6. § 

(1) Plébánia, leányegyház, lelkészség, templomigazgatóság esetében új temető/temetkezési 

emlékhely létesítéséhez, meglevő temető/temetkezési emlékhely bővítéséhez, felújításához az 

illetékes egyházmegyei hatóság előzetes engedélye szükséges. Szerzetesrend esetében a 

létesítést, bővítést, felújítást a munkálat(ok) befejezését követő nyolc napon belül a rend az 

illetékes egyházmegyei hatóságnak írásban köteles bejelenteni. 

(2) Az (1) bekezdésben írt engedély megszerzésére irányuló kérelemhez mellékelni kell 

legalább egy eredeti példányban a következőket: 

a) a létesítéshez, bővítéshez, felújításhoz az alapul szolgáló világi jogforrásokban foglaltaknak 

megfelelően előkészített dokumentációt, így különösen: hivatalos helyszínrajzot/térképet, 30 

napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát, alaprajz metszetet, belső elrendezési vázlatot, 

műszaki leírást, költségvetést, szükséghez képest szakági (pl. statisztikai, szigetelési) tervet, 

b) az egyházközségi képviselőtestület azon üléséről készített jegyzőkönyvet, amely tanúsítja, 

hogy a létesítéssel, bővítéssel, felújítással kapcsolatban a testület állást foglalt, 

c) a létesítés, bővítés, felújítás költségfedezeti igazolását, illetve a költségek előteremtésére 

vonatkozó elképzelések bemutatását, 

d) mindazt, amit az előbbieken felül az egyházi jog valamely rendelkezése előír. 

(3) Ha érsekség, püspökség, (fő)egyházmegye az új temető/temetkezési emlékhely létesítője, 

meglevő temető/temetkezési emlékhely bővítője, felújítója, az (1)-(2) bekezdésben írt 

engedély alatt a CIC. 1295. kán.-jában foglaltakon alapulóan a 1292. kán. 1. §-a – amelyeket a 

szabályzat 1. számú függelékének B) része tartalmaz – szerinti hozzájárulást kell érteni. 

(4) Műemlékvédelmi rendelkezés alkalmazásával együtt járó egyházi tulajdonú 

temető/temetkezési emlékhely létesítése, bővítése, felújítása esetében az illetékes állami 

hatóságnál a szükséges eljárás lefolytatását annak az egyházmegyei hatóságnak kell 

kezdeményeznie, amelynek joghatósága (iurisdictio) alá a létesítéssel, bővítéssel, felújítással 

érintett ingatlan tartozik.  
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(5) Az újonnan létesített, megépített, bővített, felújított egyházi tulajdonú temetőt/temetkezési 

emlékhelyet az egyházi jog előírásai szerint meg kell áldani. 

Temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely lezárása, megszüntetése 

7. § 

(1) Ha a temető, temetőrész, sírhelytábla (parcella), temetési hely betelt, azt ezek fenntartója 

jogosult lezárni, és ott a további temetést megtiltani. 

(2) A temető és a temetési hely – a vhr. 19-22. §-aiban foglaltak szerint – megszüntethető a 

tulajdonos döntése alapján, ha a temetési hely használati ideje lejárt. 

(3) Lezárt temetési hely kiüríthető, ha a lezárástól, illetőleg az utolsó temetkezéstől számított 

használati ideje letelt. A temetési helyre rátemetett maradványok, valamint az elhelyezett urna 

az eredeti használati időt nem hosszabbítja meg. [az (1)-(3) bekezdés: Tv. 10. §-a] 

8. § 

(1) A temető, temetőrész, sírhelytábla (parcella), temetési hely megszüntetéséről szóló, a vhr. 

19. §-ának (3) bekezdésében írt hirdetmények közzététele érdekében lehetőleg olyan országos 

és területi napilapot indokolt választani, amely a katolikus egyházi tanítással és felfogással 

nem ellentétes szemléletű 

(2) Az (1) bekezdésben említett hirdetményeket ugyancsak a vhr. 19. §-ának (3) bekezdésében 

foglaltakra figyelemmel katolikus hetilapban (pl. Új Ember) is közzé kell tenni. 

(3) Ha az egyházi tulajdonú temető, temetőrész, sírhelytábla (parcella), temetési hely 

tulajdonosának (fenntartójának) saját sajtóorgánuma (hírlevél, tájékoztató, stb) van, az (1) 

bekezdésben említett hirdetményeket ebben is meg kell jelentetni. Saját sajtóorgánum 

hiányában a hirdetményeket a helyben szokásos egyéb módon (az egyházi szervezet és/vagy a 

települési önkormányzat hirdetőtábláján, stb.) kell közhírré tenni. 

(4) A 6. § (1) bekezdésében írt egyházi szervezet, mint tulajdonos a 7. §-ban foglaltak 

bekövetkezését nyolc napon belül az illetékes egyházmegyei hatóságnak tájékoztatásul 

köteles bejelenteni. 

Temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely újra-használatbavétele 

9. § 

(1) Lezárt, nem működő temető, temetőrész, sírhelytábla (parcella), temetési hely ismételt 

használatba vételekor vagy kegyeleti park céljára való átalakításakor a jogforrásoknak és e 

szabályzatnak a temető/temetkezési emlékhely létesítésére irányadó szabályait, valamint a 8. 

§ (4) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. (Tv. 12. §-án alapulóan) 

(2) Ha a lezárt temetőt, temetőrészt, sírhelytáblát, temetési helyet kegyeleti park céljára 

kívánják használatba venni, a használatba vétel előtt a területet 30 cm vastag földréteggel kell 

feltölteni. [vhr. 19. §-ának (4) bekezdése] 

Egyéb engedélyezési eljárások 

10. § 

Egyházi tulajdonba kerülő új temető/temetkezési emlékhely létesítésével, meglevő ilyen 

tulajdonú temető/temetkezési emlékhely bővítésével, felújításával, egyházi tulajdonú temető, 
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temetőrész, sírhelytábla, temetési hely lezárásával, megszüntetésével, újra-használatba 

vételével összefüggően kötött bármely, a Ptk. szerinti polgári jogi, vagy ilyen jellegű 

szerződés (vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, kölcsönszerződés, használati 

szerződés, bérleti szerződés, együttműködési szerződés, stb.) tekintetében a 6. § (1)-(3) 

bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, kivéve, ha e szabályzat vagy az 

egyházi jog (pl. ZSK és/vagy körlevél) valamely előírása másképpen rendelkezik. [CIC. 1290 

– 1298. kán.-jának előírásain – amelyeket a szabályzat 1. számú függelékének B) része 

tartalmaz –, a MEKSZ V.5.7. pontjában foglaltakon alapulóan] 

Temetőszabályzat 

11. § 

(1)Minden temető, így az egyházi tulajdonú temető használatának rendjéről 

temetőszabályzatban kell rendelkezni. [Tv. 6. § -ának (4) bekezdésén alapulóan] 

 

(2) A temető temetőszabályzata tartalmazza: 

a) a temető használatának általános szabályait, a temetőben végett szolgáltatások, valamint a 

kegyeletgyakorlás rendjét, 

b) a temetőben alkalmazott, fenntartással és üzemeltetéssel összefüggő díjak mértékét, 

c) a temető üzemeltetési (temetőgondnoki, egyházi jog szempontjából vö. MEKSZ V.5.16. 

pontja) feladatokat és kötelezettségeket, a létesítmények igénybevételének feltételeit,  

d) a temetési helyek kialakításának (méretezés) szabályait, a sírhelyhasználati idők 

meghatározását, a temetési helyek gondozásának, a növényültetés és a sírjelek 

alkalmazásának feltételeit, 

e) a hulladék gyűjtésének, kezelésének szabályait, 

f) a védett sírjelek, temetési helyek nyilvántartásának (ideértve a további temetés 

lehetőségének feltüntetését is) szabályait. [a) –f) pontok: vhr. 41/A §-a, további kapcsolódó 

rendelkezések: Tv. 16.§-a, amelyet vö. 4. § (2) bekezdésének 19. pontja, vhr. 4.§-ának (1) 

bekezdése, 8.§-ának (2) bekezdése, 10.§-ának (4) – (5) bekezdése, 18. §-ának (4) bekezdése, 

23.§-ának (1) –(2) és (5) bekezdése, 31.§-ának (1) bekezdése, 40.§-a, 55.§-ának (1) 

bekezdése] 

(3) A temetőszabályzatban az egyházi jog alapján legalább kapjanak helyet a következők is: 

a) a liturgikus események rendjére vonatkozó és annak védelmét szolgáló előírások, ha 

ilyeneket a temetőben szokásos tartani, 

b) az egyházi személyek sírjainak gondozási feltételei. 

(4) A temetőszabályzatot a céljának és hatályának megállapítását követően a (2)-(3) 

bekezdésben foglaltak alapul vételével, e bekezdésekben írt, szükséges tárgykörök 

sorrendjében (szerkezet) – megfelelően figyelembe véve a helyi viszonyokat, a temetési 

helyek egyes formáit, azok földben vagy építményben való elhelyezkedését, a temetés módját 

– ajánlatos elkészíteni, lezárva a hatályba léptető és esetlegesen az átmeneti rendelkezésekkel. 

(5) Ajánlatos, hogy a temetőszabályzatnak a temető térképe (vázrajza) és a nyitva tartás 

idejéről szóló tájékoztató legyen melléklete vagy függeléke. [vhr. 17.§-án alapulóan] 

(6) Az (1) – (5) bekezdésben foglaltakat az egyházi tulajdonú temetkezési emlékhely 

tekintetében megfelelően kell alkalmazni. 
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(7) Plébánia tulajdonában álló, általa fenntartott és üzemeltetett ún. urnatemetőre – mint 

temetkezési emlékhelyre - a szabályzat 1. számú mellékletében általánosan irányt mutató 

temetőszabályzat minta található. E minta megfelelő alkalmazásával, a szükséges feltételekkel 

történő kiegészítésével, a nem szükséges feltételek elhagyásával temetőre alkotható 

temetőszabályzat, különösen akkor, ha a temetőben építményként van olyan temetési hely, 

amely csak hamvakat tartalmazó urnák elhelyezésére szolgál. 

 

III. FEJEZET 

 

A TEMETŐ/TEMETKEZÉSI EMLÉKHELY FENNTARTÁSA, ÜZEMELTETÉSE 

A fenntartás 

12. § 

(1)Az egyházi tulajdonú temető/temetkezési emlékhely tulajdonosa a temető/temetkezési 

emlékhely fenntartását elláthatja: 

a) saját maga, vagy 

b) szerződés alapján gazdálkodó szervezet útján. [Tv. 5.§ -ának (1) bekezdésén, 6. § -ának (3) 

bekezdésén alapulóan] 

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett szerződés tekintetében a 10. §-on alapulóan a 6. § 

(1)-(3) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 

(3) A fenntartó feladatai a 4. § (2) bekezdésének 17. pontjában találhatók. 

(4) Egyházi tulajdonú temető tulajdonosa a meglévő temetőre vagy ennek egy részére 

önkormányzattal megállapodást köthet arra, hogy az önkormányzat teljesíti azokat a 

kötelezettségeket, amelyek a köztemető fenntartására vonatkoznak. Ilyen megállapodás 

esetében a temetőre/temetkezési emlékhelyre vagy annak egy részére, e megállapodás 

tekintetében a 10. §-on alapulóan a 6. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően 

alkalmazni. [Tv. 3. §-ának b) pontján alapulóan, vö. 4. § (2) bekezdésének 2. pontja] 

Az üzemeltetés 

13. § 

(1)Az egyházi tulajdonú temető/temetkezési emlékhely tulajdonosa a temető/temetkezési 

emlékhely üzemeltetését elláthatja: 

a) saját maga, vagy  

b) szerződés alapján gazdálkodó szervezet útján. [Tv. 6. §-ának (3) bekezdésén alapulóan] 

(2) Az üzemeltetési feladatok ellátására csak olyan gazdálkodó szervezettel lehet szerződést 

kötni, amely a vhr.-ben meghatározott feltételeknek megfelel. [Tv. 17. §-ának (1) bekezdése] 

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában és a (3) bekezdésben említett szerződés tekintetében a 10. §-

on alapulóan a 6. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 
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(4) Az üzemeltetőnek – a 4. § (2) bekezdésének 19. pontjában található feladatokon felül – a 

kegyeleti jogok gyakorolhatósága céljából el kell látnia: 

a) nyilvántartó könyv vezetését, amelynek tartalmát a Tv.-ben előírt nyilatkozatok adják, 

valamint 

b) sírbolt könyv vezetését, továbbá 

c) az előző könyvek adatai alapján a temető/temetkezési emlékhely nyitvatartási ideje alatt az 

elhunyt személy temetési helye és a hamvak elhelyezkedésének helye után érdeklődők 

számára a felvilágosítás adást. [Tv. 18. §-ának (1) és (6) bekezdése] 

(5) A nyilvántartó könyv tartalmát a Tv. 18. §-ának (2) és (4) bekezdése, és a vhr. 41.§-ának 

(1) – (2) bekezdése, e tartalom alapjául szolgáló nyilatkozatok adatait a Tv. 18.§-ának (1a) 

bekezdése, a sírbolt könyv tartalmát a Tv. 18. §-ának (3) bekezdése és a vhr. 31. §-ának (2) 

bekezdése, e könyvekbe való betekintési jog jogosultjait a Tv. 18. §-ának (5) bekezdése 

határozza meg. 

(6) Ahol ehhez a feltételek adottak, a nyilvántartó könyv és a sírbolt könyv adatai elektronikus 

adathordozón is tárolhatók. Ilyen nyilvántartás esetén hiteles biztonsági másolat vagy 

párhuzamos manuális nyilvántartás vezetése szükséges. [vhr. 41.§-ának (3) bekezdésén 

alapulóan] E nyilvántartásba bármely napon bejegyzett adato(ka)t a bejegyzés napján kötelező 

menteni, évvégén az év teljes anyagát lemezre át kell másolni, majd kinyomtatni, és azt 50 

oldalanként bekötve a lemezzel együtt irattárban szükséges megőrizni. A bekötött anyag egy 

példányát a következő év január 31. napjáig az illetékes egyházmegyei hatóság számára meg 

kell küldeni. 

(7) Ha a nyilvántartó könyv és a sírbolt könyv adatainak tárolása nem elektronikus 

adathordozón történik, és a könyvek kereskedelmi forgalomban beszerezhetők, ennek 

használata ajánlatos. 

(8) A nyilvántartó könyv alapjául szolgáló nyilatkozatokat a temető/temetkezési hely 

fennállásáig meg kell őrizni. Ha a temető/temetkezési hely megszűnik, az eredeti 

nyilatkozatokat az illetékes világi levéltárban, a nyilatkozatok hiteles másolatát abban a 

(fő)egyházmegyei levéltárban kell elhelyezni az egyházi tulajdonú temetető/temetkezési 

emlékhely tulajdonosának, amely az illetékes egyházmegyei hatósága. Érsekség, püspökség, 

(fő)egyházmegye tulajdonában álló temető/temetkezési hely esetén a hiteles másolatok 

elhelyezési helye a tulajdonos saját levéltára. [Tv. 18.§-ának (8) bekezdésén alapulóan] 

(9) Az egyházi tulajdonú temető/temetkezési emlékhely nyilvántartó könyvének és a sírbolt 

könyvének, ideértve a (6) bekezdésben írt lemezt és a bekötött anyagot is, megőrzési idejére a 

világi jog és az egyházi jog vonatkozó előírásai együttesen irányadók. 

 

A fenntartás és az üzemeltetés egyéb, valamint ellenőrzésének szabályai 

14. § 

(1) A szabályzat 2. számú mellékletében temetőre általánosan irányt mutató fenntartási és 

üzemeltetési szerződés minta található. E minta megfelelő alkalmazásával temetkezési 

emlékhelyre köthető szerződés. 



16 

 

(2) A szabályzat 2. számú melléklete szerinti minta megfelelő alkalmazásával, a szükséges 

feltételekkel történő kiegészítésével, a nem szükséges feltételek elhagyásával temetőre 

köthető csak fenntartási vagy csak üzemeltetési szerződés. Ezek irányadók temetkezési 

emlékhely vonatkozásában is. 

(3) A temető/temetkezési emlékhely fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok 

ellátását ellenőrzi: 

a) a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság [világi ellenőrzés: Tv.7. §-ának (1) 

bekezdésén alapulóan, a hatóságot a vhr. 59.§-ának (1) bekezdése tartalmazza], 

b) plébánia, leányegyház, lelkészség, templomigazgatóság tulajdonában álló 

temető/temetkezési emlékhely esetében a tulajdonos székhelye szerint illetékes esperes 

(egyházi ellenőrzés), 

c) szerzetesrend tulajdonában álló olyan temető/temetkezési emlékhely esetében, amely 

plébániához tartozik, a tulajdonos székhelye szerint illetékes esperes (egyházi ellenőrzés), 

d) szerzetesrend tulajdonában álló, de plébániához nem tartozó temető/temetkezési emlékhely 

esetében a tulajdonos rend elöljárója (egyházi ellenőrzés), 

e) a b)-d) pontba nem tartozó egyházi szervezet tulajdonában álló temető/temetkezési 

emlékhely esetében az illetékes egyházmegyei hatóság által állandó vagy eseti jelleggel 

írásban kijelölt egyházi szervezet/személy (egyházi ellenőrzés). 

IV. FEJEZET 

 

A TEMETÉS 

A temetés módja, helye, a temetésről gondoskodók 

15. § 

(1) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással, vagy hamvasztás nélkül (koporsós 

temetés) történik, egyházi vagy polgári szertartás szerint. [Tv.1. §-ának (3) bekezdésén és 

19.§-ának (1) bekezdésén alapulóan) 

(2) Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó, 

amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet. 

(3) Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az 

határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne, de a temetésről más 

szerv vagy személy úgy gondoskodik, mintha az elhunyt saját halottja volna. 

(4) Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemetés módja tekintetében 

nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet. [A (2)-(4) bekezdés: Tv. 19. 

§-ának (2) – (4) bekezdése] 

(5) A temetésről sorrendben kötelezően gondoskodni köteles személyeket a Tv. 20. §-a 

határozza meg. 

(6) Egyházi személy eltemetésénél az eltemetés módjára, helyére, egyéb szempontokra nézve 

az elhunyt személynek az egyházi jog előírásaira tekintettel alkotott végrendeletében foglaltak 
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az irányadók Ha ezekről a végrendelet nem szól, vagy végrendelet nincs, a világi jog előírásai 

szerint kell eljárni. 

16. § 

(1) Az elhunytat temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen kell 

eltemetni. 

(2) Hamvasztásos temetés esetén a hamvakat urnában kell elhelyezni, illetőleg – a vhr.-ben 

előírt feltételek megfelelő alkalmazásával – közös ciszternában, osszáriumban is 

elhelyezhetők (ezekbe szórásos temetés) és ott őrizhetők. 

(3) Nem magyar állampolgárságú személyt – a vhr.-ben foglalt feltételek szerint – lehet 

eltemetni. [(1)-(3) bekezdés: Tv. 21. §-ának (1) és (3) bekezdése] 

(4) Altemplomban, sírboltban (kriptában) csak fém- vagy fémkeretes koporsó helyezhető el. 

(5) A hamvakat tartalmazó urnát az eltemetésre köteles személynek az elhunyt végrendelete, 

ennek hiányában a temető/temetkezési emlékhely befogadó nyilatkozata alapján kell kiadni. 

[Tv. 21.§ (2) bekezdésének a) pontján alapulóan] A szabályzat 3. számú mellékletében az 

urnát befogadó nyilatkozatra minta található. 

A temetési hely feletti rendelkezési jog 

17. § 

(1) Mind a koporsós, mind a hamvasztásos temetés esetében a temetési hely felett – a nemzeti 

sírkertbe tartozó temetési hely, valamint a hősi temetési hely kivételével – az rendelkezik, aki 

a temetési helyet megváltotta. Több azonos jogállású örökös esetén – ellenkező 

megállapodásuk hiányában – a rendelkezési jog kizárólag együttesen gyakorolható [Tv. 22. §-

ának (1) bekezdésén alapulóan] 

(2) Egyházi tulajdonú temetőben/temetkezési emlékhelyen a temetési hely feletti rendelkezési 

jog időtartama (használati idő) a vhr. 18. §-ának (1) bekezdésében meghatározott időtartamnál 

hosszabb idő is lehet, ha erről a temetőszabályzat, és annak alapján a temető/temetkezési 

emlékhely tulajdonosa az eltemettetővel, illetve a temetési hely felett rendelkezővel kötött 

megállapodásban (szerződésben) így állapodik meg azzal, hogy egyházi tulajdonú 

temetőben/temetkezési emlékhelyen a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamának 

hossza legfeljebb 25 év. Ez alól kivétel a sírbolt ahol az időtartam 60 év. [vhr. 18. §-ának (4) 

bekezdésén alapulóan].  

 (3) A temető/temetkezési emlékhely tulajdonosának (üzemeltetőnek) és a temetési hely felett 

rendelkezési jogot szerezni kívánó(k)nak egymással írásban megállapodást (szerződést) kell 

kötniük. 

(4) Épülő temetkezési emlékhelyen urnafülke – mint temetési hely – feletti rendelkezési jog 

megszerzését szolgáló szerződésre a szabályzat 4. számú mellékletében minta található. Már 

megépített temetkezési emlékhelyen levő urnafülke feletti rendelkezési jog megszerzését 

szolgáló szerződésre a szabályzat 5. számú mellékletében minta található. E melléklethez az 

urnafülkébe temetett elhunytak adatairól ún. urnafülke törzslap minta kapcsolódik. 

(5) Temetőben lévő temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzése érdekében a szabályzat 

4. számú melléklete szerinti minta, ide értve az ehhez kapcsolódó törzslapot is, megfelelő 
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alkalmazásával, a szükséges feltételekkel történő kiegészítésével, a nem szükséges feltételek 

elhagyásával köthető szerződés. 

(6) Temetőben/temetkezési emlékhelyen lévő temetési hely feletti rendelkezési jog 

megszerzéséről, illetve létéről a szabályzat 6. számú mellékletében igazolás minta található. 

Az igazolást ajánlatos kiadni, kivéve, ha ezt rendelkezési jogot szerző(k) nem igényli(k). A 

minta a szövegének aktualizálásával használható úgy is, hogy az csak temetőre vagy csak 

temetkezési helyre vonatkozzon, továbbá az igazolás kiállítója a tulajdonos, a fenntartó, az 

üzemeltető közül a megfelelő legyen (ezekre egyediesítés). 

(7) A (2)-(5) bekezdés szerinti szerződés megkötéséhez az illetékes egyházmegyei hatóság 

engedélye nem szükséges. 

(8) Aki(k) a temetési helyet megváltottá(k), jogosultságot szerzett (szereztek) a temetési 

helyre temethető, illetve helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel 

állítására és mindezek gondozására. [Tv. 22. §-ának (2) bekezdésén alapulóan] 

(9) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetében pedig a 

törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. [Tv. 22. §-ának (3) 

bekezdése] A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbításának (újraváltásának) 

további feltételeit a vhr. 18. §-ának (2)-(3) bekezdése, a rendelkezési jog gyakorlásának 

megszűnési eseteit és feltételeit a vhr. 18. §-ának (5) - (7) bekezdése határozza meg. 

(10) Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert e jog jogosultja a holttestet (koporsós 

temetés), a hamvakat tartalmazó urnát (hamvasztásos temetés) más temetési helyen kívánja 

eltemetni, illetve elhelyezni, a jogosult részére a megfizetett megváltási díj időarányos részét 

vissza kell téríteni. [vhr. 18.§-ának (7) bekezdéséből következően]  

A temetés feltételei 

18. § 

(1) Az elhunytat koporsós temetéssel csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad 

eltemetni. 

(2) Ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági vagy büntető eljárás indult (rendkívüli 

halál), az elhunytat csak akkor szabad eltemetni, ha azt az eljáró hatóság is engedélyezte. 

(3) A temető/temetkezési emlékhely tulajdonosa (üzemeltetője) a halottvizsgálati 

bizonyítványt, és rendkívüli halál esetén a hatóság engedélyét az eltemettetőtől a temetés előtt 

köteles elkérni. Ezen okmányok átadásáig az elhunyt eltemetését meg kell tagadni. 

(4) Ha a temető/temetkezési emlékhely tulajdonosa (üzemeltetője) a temetőbe/temetkezési 

emlékhelyre szállított halott azonossága vagy a (3) bekezdésben írt okmányok tekintetében 

bármiféle hiányosságot észlel, a halott átvételét fel kell felfüggesztenie és a halottvizsgálati 

bizonyítványt kiállító orvost, valamint az illetékes járási népegészségügyi intézetet [4. § (2) 

bekezdésének 29. pontja] a hiányosságról írásban köteles értesíteni. A felfüggesztés addig tart, 

amíg a felfüggesztésre okot adó tény, körülmény fennáll. 

(5) A (3) bekezdésben írt okmányok egy-egy példányát a temető tulajdonosa köteles 

megőrizni. Ha a temető üzemeltetését nem a temető/temetkezési emlékhely tulajdonosa látja 

el, az üzemeltető az általa átvett okmányokat a tulajdonosnak köteles átadni. [e §: Tv. 24. §-

ának (1)-(2) bekezdésén és a vhr. 25. §-án alapulóan] 
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19. § 

(1) Hamvasztásos temetés esetében a 18. §-ban foglaltakat a (2)-(6) bekezdésben írt 

eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni. 

(2) A halottvizsgálati bizonyítvány megvizsgálásakor meg kell győződni arról is, hogy a 

bizonyítványra az elhunyt elhamvaszthatóságát feljegyezték-e. [Tv. 24. §-ának (1) bekezdésén 

és a vhr. 25. §-án alapulóan] 

(3) Rendkívüli halál esetében a hatóság engedélyének megvizsgálásakor meg kell győződni 

arról is, hogy a hatóság az elhunyt elhamvaszthatóságát engedélyezte-e. [Tv. 24. §-ának (2) 

bekezdésén alapulóan] 

(4) A eltemettetőtől a hamvasztó üzem által az elhunyt hamvasztásának szabályszerű 

elvégzéséről kiadott igazolását a hamvasztásos temetés előtt el kell kérni. Ezen okmány 

átadásáig a temetést meg kell tagadni. Az okmányra a 18. § (5) bekezdésében foglaltakat kell 

megfelelően alkalmazni. 

(5) Ha az elhunyt hamvait tartalmazó urnát a temető/temetkezési emlékhely tulajdonosának 

(üzemeltetőnek) az eltemettető kívánja átadni, az urna csak akkor vehető át, ha az elhunyt 

azonosságával, az okmányok tartalmával kapcsolatban semmiféle hiányosság nem merült fel, 

illetve ha felmerült, az tisztázódott. Az átvétel további feltétele az urna temetési helye feletti 

rendelkezési jog megléte. Az urna előbbiek szerinti átvételének szabályai szerint kell eljárni 

akkor is, ha az urnát a temető/temetkezési emlékhely tulajdonosának (üzemeltetőnek) a 

hamvasztóüzem közvetlenül adja át/küldi meg. 

(6) Ha az urna (5) bekezdés szerinti átvétele a hamvasztásos temetés időpontja előtt már 

megtörténik, az urnát megbízhatóan és illő körülmények között kell őrizni. 

Ravatalozás 

20. § 

(1) Temetkezési emlékhelyen épített ravatalozót kizárólag a búcsúztatás idejéig lehet 

használni. A ravatalozóban az elhunytat ideiglenesen elhelyezni, búcsúztatásra előkészíteni 

tilos. 

(2) Temetkezési emlékhelyen külső ravatalozás nem végezhető. [(1)-(2) bekezdés: vhr. 6. §-a] 

(3) Az elhunyt eltemettetőjének igénye szerint temetőn/temetkezési emlékhelyen kívül (pl. 

templomban, intézményben) is lehet ravatalozni. Ehhez az illetékes egyházmegyei hatóság 

engedélye nem szükséges, ugyanakkor a ravatalozást végzőnek az egészségügyi 

államigazgatási szerv [vö. Tv. 3.§-ának j) pontja] engedélyét be kell szereznie. (Tv. 23. §-án 

alapulóan) 

(4) A (3) bekezdésben foglaltak alapján templomban – mint szent helyen – elsősorban egyházi 

személy ravatalozható fel. E helyen nem egyházi személy ravatalozását akkor célszerű 

megengedni, ha annak egyházi vonatkozású különleges indoka van. Ilyen indok lehet pl.: az 

elhunyt a plébánia világi elnöke, tagja, kántora, sekrestyése, stb. volt. 

Urna kiadása, sírnyitás 

21. § 



20 

 

(1) A temetési helyen levő urnát a Tv. 21.§-ában foglaltaknak megfelelően kell kiadni [vhr. 33. 

§-ának (3) bekezdésén alapulóan] 

(2) Az urna kiadásának tényét a nyilvántartó könyvbe be kell jegyezni. [vö. Tv. 18.§-ának (1) 

– (1a) bekezdése]  A szabályzat 7. számú mellékletében urna kiadásáról elismervény minta 

található. 

(3) Ha ugyanazon temetési helyről (urnafülkéből, urnasírboltból stb.) egy időben több urnát 

kell kiadni, az (1) –(2) bekezdésben foglaltakat minden urnára külön-külön kell alkalmazni. 

(4) A sírnyitás szabályait a vhr. 35-40. §-ai tartalmazzák. 

Temetési feltételek, temetés és szertartás végzése az egyházi jog alapján 

22. § 

A koporsós temetésnél és a hamvasztásos temetésnél a CIC. 1176 - 1185. kán.-jaiban – 

amelyeket a szabályzat 1. számú függelékének C) része tartalmaz – és a CCEO. 874-879. 

kán.-jaiban – amelyeket a szabályzat 2. számú függeléke tartalmaz – (megőrizve a saját rítus 

szerinti temetéshez való jogot), a Szertartáskönyvben, más egyházi jogforrásban foglaltak 

szerint kell eljárni azzal, hogy a szabályzat 23-24. §-aiban írtakat is figyelembe kell venni. 

23. § 

(1) Egyházi tulajdonú temetőben/temetkezési emlékhelyen – általában – csak az a halott, 

illetve annak a halottnak a hamvait tartalmazó urna temethető/helyezhető el, akit 

megkereszteltek. 

(2) Egyházi tulajdonú temetőben/temetkezési emlékhelyen nem megkeresztelt halott, illetve 

ilyen halott hamvait tartalmazó urna eltemetése/elhelyezése abban az esetben lehetséges, ha 

az elhunyt a keresztség felvételére készült, vagy feltehető, hogy megkeresztelték volna (pl. 

megkeresztelt szülők halva született, vagy a megkeresztelés előtt hirtelen meghalt 

gyermekének temetése). 

(3) Egyházi tulajdonú temetőben/temetkezési emlékhelyen engedélyezhető annak a keresztség 

nélkül meghalt személy, illetve ilyen személy hamvait tartalmazó urna eltemetése/elhelyezése 

is, aki életében hathatósan tevékenykedett az Egyház érdekében, illetve javára (pl. egyházi 

szervezetek fenntartásában, egyházi alapítvány létesítésében). Engedélyezhető nem 

megkeresztelt halott, illetve ilyen személy hamvait tartalmazó urna eltemetése/elhelyezése 

akkor is, ha az eltemetést kérő megkeresztelt személy. 

(4) Ha valamely településen nincs köztemető, és kizárólag egyházi tulajdonú 

temető/temetkezési emlékhely van, erre irányuló kérelemre a halott, illetve a hamvakat 

tartalmazó urna eltemetését/elhelyezését nem megkeresztelt elhunyt esetében sem lehet 

megtagadni. 

(5) Az egyházi szertartás végzésére illetékes egyházi személy a (2)-(3) bekezdésben írt 

esetekben az engedélyezési feltételeket, körülményeket körültekintően, egységesen, 

lelkiismeretesen, de megértéssel mérlegelje. Az elhunyt, illetve a hamvakat tartalmazó urna 

eltemetésére/elhelyezésére vonatkozó kérelem teljesítése a (4) bekezdésben írt eset kivételével 

megtagadható akkor is, ha az a hívek megbotránkozását váltaná ki. Az elutasító döntés 

meghozatalába – ahol ilyen működik – be kell vonni az illetékes plébánia 
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képviselőtestületének (egyházközségi tanácsnak) a tagjait is. Az elutasító határozatot – 

indokaival együtt – a kérelmezővel írásban kell közölni. 

24. § 

(1) Hamvasztásos temetésnél az urnát az erre előírt liturgikus szertartás egyidejű elvégzése 

mellett lehet eltemetni/elhelyezni. Ez mellőzhető a 23. § (3)-(4) bekezdéseiben írt esetekben, 

ha az eltemetést/elhelyezést kérő ebbéli kívánságát határozottan kifejezte. 

(2) Az irányadó szabályok szerint felravatalozott holttest hamvasztás előtti búcsúztatásánál a 

Szertartáskönyvben erre előírt szertartást (I. állomás: a ravatalnál) kell végezni. Az urna 

eltemetésénél/elhelyezésénél viszont csak a Szertartáskönyv ide vonatkozó része (II. állomás: 

a sírnál) mondható. 

(3) Ha a halottat a hamvasztás előtt nem ravatalozták fel és ezért az elhalálozás helyéről 

temetési szertartás végzése nélkül kerül a hamvasztó üzembe, a (2) bekezdésben írt 

állomásokhoz rendelt szertartásokat az urna eltemetésénél/elhelyezésénél kell elvégezni. 

(4) Ha az elhunyt hamvait tartalmazó urnát az eltemetést/elhelyezést kérő távolabbi 

helységből hozza magával, a szertartást végző egyházi személy gondosan derítse fel, hogy a 

hamvasztás előtti beszentelés megtörtént-e. Ha ez elmaradt, akkor a (2) bekezdésben említett 

mindkét szertartást el kell végeznie. Így kell eljárni koporsós temetés esetében is, ha korábban 

a beszentelés nem történt meg. 

(5) Abban az esetben, amikor az (1)-(4) bekezdésekben írt temetési szertartás végzése mellett 

eltemetett/elhelyezett urnát az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó utóbb a 

temetési helyről kiemelteti (21. §), majd azt máshol ismét eltemettetni/elhelyeztetni 

szándékozik, csak egyszerű áldással lehet az újbóli eltemetést/elhelyezést kegyeletessé tenni. 

(6) Amennyiben a hamvasztásos temetés keretében az eltemettető a hamvak szétszórását kéri, 

az egyházi szertartást az azt végző egyházi személy a szétszórás előtt fejezze be. 

V. FEJEZET 

A TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

25. § 

(1) Az egyházi szertartás szerinti búcsúztatás és ennek keretében végzett urnaelhelyezés a 

világi jog értelmében nem minősül temetkezési szolgáltatásnak. [Tv. 25. § (3) bekezdésének 

a) pontján alapulóan] 

 (2) A hamvasztásos temetés során az egyházi személy és a világi személy [4. § (2) 

bekezdésének 12-13. pontja) a ravatalozás, az urnaelhelyezés, az urnakiadás tevékenység 

ellátása során az eltemettetőnek a temetési szertartásra vonatkozó rendelkezéseit köteles 

tiszteletben tartani. [Tv. 28. §-án alapulóan] 

(3) A temetkezési szolgáltatásokra vonatkozó előírások a Tv. III. fejezetében és a vhr.-ben 

találhatók. 

 

VI. FEJEZET 

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI ELŐÍRÁSOK 
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A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá nem tartozás 

26. § 

Az egyházi szervezet temetőt/temetkezési emlékhelyet létesítő, bővítő, felújító és fenntartó 

tevékenysége az egyházi szervezet alaptevékenységének része. Így a TA törvény hatálya alá 

nem tartozik. 

A temetési hely megváltási díja, ideje 

27. § 

(1) Az egyházi tulajdonú temető/temetkezési emlékhely tulajdonosa a már meglevő 

temetőben/temetkezési emlékhelyen temetési hely feletti rendelkezési jog (17. §) 

megszerezhetősége érdekében temetési hely megváltási díjat, a megszerzett jog további 

megtarthatósága érdekében újra megváltási díjat állapít meg. 

(2) A létesítendő temető/temetkezési emlékhely kialakításához, ezek bővítéséhez szükséges 

kiadások fedezetére a létesítést/bővítést végző egyházi szervezet a már megtervezett temetési 

helyeket – a szükséges szerződés megkötése és a megváltási díj beszedése mellett –előzetesen 

is értékesítheti. 

(3) A megváltási díj mértékének kialakítása során arra kell törekedni, hogy a díj a 

megváltandó temetési hely műszaki és egyéb jellemzőihez igazodóan arányos legyen a 

temető/temetkezési emlékhely, illetve a temetési hely létesítésére/bővítésére fordított, illetve 

fordítandó bekerülési költségekkel és a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamával 

(használati idő). 

(4) A megváltási díjakat már működő temető/temetkezési emlékhely esetében a temetésekkel 

kapcsolatos ügyintézési helyen, létesítés/bővítés esetében az ezt végző egyházi szervezet 

központi ügyintézési helyén vagy a helyben szokásos más módon közzé kell tenni. 

(5) A befizetett/beszedett megváltási díjról számlát kell kiállítani. A számlának meg kell 

felelnie a számla kiállításakor hatályos, a bérleti szerződésekre vonatkozó ÁFA tv. 

rendelkezéseinek, illetve feltételeinek. 

Egyházi szervezet adománygyűjtése 

28. § 

(1) Egyházi szervezet temető/temetkezési emlékhely létesítése, bővítése, felújítása érdekében 

adományt gyűjthet. [Etv. 19./A §-ának (1) – (2) bekezdésén alapulóan] 

(2) Az adományozó az adomány összegének befizetésével temetési hely felett rendelkezési 

jogot nem szerezhet. 

(3) A (1) bekezdés szerint gyűjtött adományról az adományozó, támogató részére igazolás 

állítható ki.  

A stóladíj 

29. § 
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(1) A temetési szertartásért fizetett stóladíj a CIC. 1181. kán. – amelyet szabályzat 1. számú 

függelékének C) Része tartalmaz - és a CIC. 1265. kán. 2. §-a -  amelyet a szabályzat 1. számú 

függelékének B) Része tartalmaz - továbbá a CCEO 878. kán. értelmében - amelyet szabályzat 

2. számú függeléke tartalmaz - adománynak minősül. Ennek megfelelően a stóladíjról számlát 

nem lehet kiállítani/kiadni, helyette a stóladíj átvételét igazoló bizonylatot kell 

kiállítani/kiadni. Az Egyház törvényei szerint a temetési szertartás ugyanis szentelmény. 

Mivel nem emberi mű, nem minősül a közgazdaság fogalmai szerinti szolgáltatásnak sem, 

jóllehet része a TEÁOR 94.91 szakág szám alá sorolt egyházi tevékenységnek. 

(2) A bizonylatként pénztári bevételi bizonylat vagy nyugta állítandó ki. A bizonylaton fel kell 

tüntetni a befizető nevét/cégnevét, lakóhelyét/székhelyét, azonosító adatait/nyilvántartási 

számát, valamint - számmal és betűvel - a befizetett/átvett összeget. 

 

Az általános forgalmi adóról szóló törvény alkalmazása 

30. § 

(1) Egyházi tulajdonú temető/temetkezési emlékhely létesítésével, bővítésével, felújításával, 

üzemeltetésével, fenntartásával, a temetkezési tevékenységgel kapcsolatban a mindenkor 

hatályos ÁFA tv. és az Art. vonatkozó szabályai (mérték, felszámítás-mentesség, 

visszaigénylés, befizetés, nyilvántartás, bevallás, stb.) az irányadók. 

(2) A temetési szertartás nem minősül temetkezési szolgáltatásnak, ezért arról számla sem 

állítható ki a 29. § értelmében. 

Nyilvántartási és számviteli szabályok 

31. § 

(1) A temetési helyek megváltási díjait az egyházi szervezet számviteli nyilvántartásában 

elkülönítetten kell kezelni. 

(2) Egyszeres könyvvitelt (pénztárkönyv, naplófőkönyv) vezető egyházi szervezetek a 

temető/temetkezési emlékhely bevételeit és kiadásait kizárólag szabályosan kiállított 

bizonylatok alapján, külön pénztárkönyvben vagy naplófőkönyvben vezessék. E 

nyilvántartásba kizárólag csak a temetővel/temetkezési emlékhellyel kapcsolatos bevételeket 

és kiadásokat szabad bejegyezni, a stóladíjat nem. Év végén a bevételek és kiadások 

összesített adatát át kell vezetni az egyházi szervezet pénztárkönyvébe vagy naplófőkönyvébe. 

(3) A temetési szertartásért beszedett stóladíjat (átvételi elismervény vagy nyugta alapján) az 

egyházi szervezet pénztárkönyvébe kell bevételezni. A stóladíj felhasználásakor a Magyar 

Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott irányelveket be kell tartani. 

(4) A kettős könyvvitelt alkalmazó egyházi szervezet a temető/temetési emlékhely 

fenntartásával kapcsolatos bevételeit és kiadásait a számviteli rendjében kialakított önálló 

„költséghelyen” tartja nyilván, míg a stóladíjat az adómentes kifizetések forrásait képező 

adományok között. 

A pénzügyi, számviteli rendelkezések egyházi ellenőrzése 

32. § 
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A 14. § (3) bekezdésének b)-e) pontjaiban foglalt ellenőrzésnek a temető/temetési emlékhely 

számviteli nyilvántartására, a bizonylatok, az okmányok megfelelőségére és az ÁFA 

nyilvántartására, bevallására, befizetésére is ki kell terjednie. 

Alapítványokkal kapcsolatos rendelkezések 

33. § 

(1) Az egyházi érdekeltségű vagy más alapítvány egyházi tulajdonú temetőt/temetkezési 

emlékhelyet létesítő, bővítő, felújító és fenntartó tevékenysége nem minősül egyházi 

szervezet alaptevékenysége részének. Így reá a 26. §-ban foglaltak nem vonatkoznak. 

(2) Egyházi szervezet egyházi érdekeltségű vagy más alapítvány által gyűjtött adományokat 

egyházi tulajdonú temető/temetkezési emlékhely létesítésére, bővítésére, felújítására, 

fenntartására, üzemeltetésére csak akkor használhatja fel, ha az adományokat gyűjtő 

alapítvány alapító okirata az ilyen célú felhasználást kifejezetten lehetővé tette. Erről az 

egyházi szervezetnek előzetesen meg kell győződnie. 

(3) A szabályzat 12. és 13. §-ának figyelembevételével a temető/temetési emlékhely 

fenntartását/üzemeltetését szerződés alapján gazdálkodó szervezetként (Pp. 396.§) alapítvány 

is elláthatja, amennyiben az alapító okirata szerint e tevékenység végzésére jogosult. 

(4) Létesítendő/bővítendő egyházi tulajdonú temető/temetkezési emlékhely majdani temetési 

helyeiért egyházi érdekeltségű vagy más alapítvány a 27. § (2) bekezdése szerinti megváltási 

díjat nem szedheti be, a temetési helyet nem értékesítheti. 

(5) Ha az alapítvány alapító okiratában a cél/alaptevékenységében a temető/temetkezési 

emlékhely fenntartása/üzemeltetése – amely nem azonos a létesítéssel, bővítéssel – nem 

szerepel, és a temető/temetkezési emlékhely fenntartását, üzemeltetését kiegészítő 

tevékenységként folytatja, e tevékenysége vállalkozásnak minősül. 

(6) A vállalkozási tevékenység eredményének megállapítására, bevallására a TA tv.-ben 

foglaltakat kell alkalmazni. 

34. § 

(1) Ha egyházi érdekeltségű vagy ilyen érdekeltség nélküli alapítvány a szabályzat 

hatálybalépése előtt egyházi szervezet helyett és nevében létesített, bővített, újított fel 

temetőt/temetkezési emlékhelyet, és az egyházi tulajdonú temetőként/temetkezési 

emlékhelyként működik, e feltételek együttes fennállása esetében az ilyen temető/temetkezési 

emlékhely tulajdonjogát, ezzel egyidejűleg az üzemeltetési/fenntartási kérdéseit, a számviteli 

nyilvántartását a vonatkozó jogforrások szabályai szerint legkésőbb 2015. december 31-ig 

rendezni kell. 

(2) A rendezés során a temetőt/temetési emlékhelyet térítésmentes átadás keretében egyházi 

szervezet tulajdonába kell adni. ÁFA tekintetében a térítésmentes átadás során az ÁFA 

rendelkezései az irányadók. Az átadásról készített bizonylaton meg kell jelölni az átadott 

ingatlan értékét is. Az átvett temető/temetkezési emlékhely leltárba vételére a 35. §-ban 

foglaltak az irányadók. Az átadás – átvétel tekintetében a 6. és a 10. §-ban foglaltakat kell 

megfelelően, illetve értelemszerűen alkalmazni. 

A leltári nyilvántartás 
35. § 
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A létesített, bővítéssel létrehozott temetőt/temetkezési emlékhelyet az egyházi szervezet 

leltárában a tényleges bekerülési összegen kell értékelni. 

VII. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Hatállyal kapcsolatos és egyéb rendelkezések 

36. § 

(1) Ezt a szabályzatot a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a 2015. június 2-3. napján 

megtartott ülésén egyhangúan elfogadta. 

(2) A szabályzat 2015. július 1. napjával lép hatályba. 

 

(3) A szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a 2001. január 1. napjával bevezetett, a 

Magyar Katolikus Egyház temetőiről, temetési tevékenységéről és a katolikus egyházi 

szertartás szerinti temetkezésről szóló Szabályzata hatályát veszti. 

 

(4)A szabályzat hatálybalépési ideje nem érinti a világi jog, illetve ezekből a szabályzatba 

átemelt rendelkezések hatályosságát, mert azok a világi jogban meghatározott időponttól 

kezdődően tekintendők hatályosaknak. 

 

(5) Minden olyan esetben, amelyre a szabályzat rendelkezést (eligazítást) nem, vagy nem 

kellő részletességgel tartalmaz, a jogforrások vagy ezekkel egy tekintet alá eső más 

jogforrások vonatkozó hatályos előírásai az irányadók. Ajánlatos a napi jogalkalmazói 

munkában a vonatkozó világi jogforrásokról, különösen a Tv. és a vhr. hatályos állapotáról 

minden alkalommal tájékozódni. A világi jogforrásokra a rákeresés, illetve azok elérhetősége 

elektronikus úton történhet a Hatályos Jogszabályok Gyűjteményében (ún. Complex jogtár).  

 

(6) Egyházi tulajdonú temető/temetkezési emlékhely tulajdonosa 2015. június 30. napjáig 

köteles a temető szabályzatát (vö. szabályzat 11. §) felülvizsgálni, és ha szükséges, akként 

módosítani, vagy a módosításokat is tartalmazó egységes szövegű temetőszabályzatot kiadni, 

hogy az a jogforrásokkal, és a jelen szabályzattal összhangban legyen. Ha az egyházi 

tulajdonú temető/temetkezési emlékhely tulajdonosa még nem rendelkezik 

temetőszabályzattal, azt 2015. június 30. napjáig meg kell alkotnia.  

 

(7) Ha a szabályzat hatálybalépése előtt egyházi tulajdonú temető/temetkezési emlékhely 

temetési helyére a temetési hely feletti rendelkezési jog gyakorlására kötött megállapodásban 

(szerződésben) rögzített használati időtartam hosszabb a szabályzat 17. §-ának (2) 

bekezdésében meghatározott legfeljebb 25, sírbolt esetén 60 évnél, ezt a feltételt a szabályzat 

hatálya nem érinti. Ez alól kivétel, ha a megállapodást (szerződést) az abban részes felek 

közös akarattal akként módosítják, hogy az megfeleljen a szabályzat 17. §-ának (2) 

bekezdésében írt legfeljebb 25 év, sírbolt esetén 60 év használati időnek. Ez esetben 

egyidejűleg a feleknek a megváltási díj időarányos rendezésében is meg kell állapodniuk. 

 

(8) Egyházi tulajdonú temetőre/temetkezési emlékhelyre a szabályzat hatályba lépése előtt 

megkötött üzemeltetési és/vagy fenntartási szerződéseket a szabályzat hatálya nem érinti, 

Mégis ajánlatos, hogy a szerződést a felek áttekintsék a jogforrások és a jelen szabályzat 

tükrében. Ha jogforrás kötelező (nem mellőzhető) rendelkezése, és/vagy az egyházi 
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vagyonnal való felelős gazdálkodás (egyházi érdek) miatt indokolt, a szerződést a felek közös 

akarattal módosítsák. 

 

Megyéspüspöki és tartományfőnöki (szerzetesi elöljárói)  

intézkedéseket/ellenőrzést megállapító rendelkezések 

37. § 

(1) A megyéspüspökök és szerzetesrendek esetében a tartományfőnökök (szerzetesi elöljárók) 

gondoskodjanak arról, hogy a joghatóságuk/irányításuk alá tartozó, érdekelt egyházi 

szervezetek, egyházi személyek és világi személyek a szabályzatot időben megismerjék. 

Gondoskodniuk kell arról is, hogy a már meglevő, vagy építés, bővítés, felújítás alatt álló 

egyházi tulajdonú temetők/temetkezési emlékhelyek tekintetében a szabályzatnak való 

megfelelés érdekében a szükséges intézkedések 2015. június 30. napjáig megtörténjenek. 

(2) A világi jogban, a CIC.-ben, a CCEO.-ban és ebben a szabályzatban foglaltakkal való 

összhang megteremtése érdekében a megyéspüspökök a saját egyházmegyéjük ZSK-ját, 

egyházmegyei szabályozását, a tartományfőnökök (szerzetesi elöljárók) a rend vonatkozó 

belső szabályozását 2015. június 30. napjáig vizsgálják felül. 

(3) Az illetékes megyéspüspökök és a tartományfőnökök (szerzetesi elöljárók) a 34. §-ban és 

a 36.§ (6) bekezdésében foglaltak teljesítését ellenőrizzék. 

Budapest, 2015. június 2. 

   a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia képviseletében: 

 

 

   dr. Erdő Péter 

   bíboros, prímás, a MKPK elnöke  
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MELLÉKLETEK 

1.számú melléklet 

a Magyar Katolikus Egyház temetőiről, temetési tevékenységéről és a katolikus 

egyházi szertartás szerinti temetkezésről szóló szabályzat  

11. §-ának (7) bekezdéséhez 

 

Urnatemetői Szabályzat (minta) 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) és a 

végrehajtása tárgyában kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vhr), 

valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által 2015. évben kiadott, a Magyar 

Katolikus Egyház temetőiről, temetkezési tevékenységéről és a katolikus egyházi szertartás 

szerinti temetkezésről szóló Szabályzat (a továbbiakban: MKPK Szabályzat) alapján a 

…………. Plébánia (székhelye:…………, a továbbiakban: Plébánia) a tulajdonában levő ún. 

urnatemető használatának rendjéről (működéséről) az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: 

szabályzat) alkotja és teszi közzé.  

 

Ha nem Plébánia tulajdonában lévő urnatemetőről van szó, hanem más nevű egyházi 

szervezetéről (pl. templomigazgatóság), a Plébánia szó helyébe a megfelelő nevű egyházi 

szervezetet kell beírni.  

1. § 

A szabályzat célja 

A szabályzat célja, hogy a Plébánia tulajdonában levő urnatemetőben, mint egyházi tulajdonú 

temetkezési emlékhelyen (a továbbiakban: urnatemető) zavartalan legyen a temetkezési 

tevékenység, ezen emlékhely szent jellegének védelme, illetve ennek előmozdítása, az 

elhunytak illő és tisztességes eltemetése, emlékük méltó megőrzése és ápolása, a kegyeleti 

jogok érvényesítése.  

A szabályzat hatálya 

2.§ 

(1) A szabályzat hatálya kiterjed a Plébániára, mint az urnatemető tulajdonosára, egyben 

fenntartójára és üzemeltetőjére, továbbá azokra az egyházi és világi személyekre (klerikusok, 

alkalmazottak, megbízottak), akik az urnatemető fenntartásában, üzemeltetésében és 

temetkezési szolgáltatási tevékenység végzésében, valamint a katolikus egyházi szertartás 

szerinti búcsúztatásban bármilyen módon részt vesznek, illetőleg azoknak, akikre nézve e 

tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.  

(2) Az urnatemető …………………………………………….(város, község, fővárosi kerület) 

……………………………………………….(út, utca, tér stb.) …. (házszám) alatt található, 

az ingatlan-nyilvántartásban………………………………………………....hrsz. alatt felvéve.     

 

Általános rendelkezések 

3. §  

(1)A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtti tiszteletadás joga 

mindenkit megillet.  

(2)Az urnatemetőben - általában - csak annak a halottnak a hamvait tartalmazó urna 

helyezhető el, akit megkereszteltek. 
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(3)Nem megkeresztelt halott hamvait tartalmazó urna elhelyezése abban az esetben 

lehetséges, ha az elhunyt a keresztség felvételére készült, vagy feltehető, hogy 

megkeresztelték volna. (pl. megkeresztelt szülők halva született, vagy megkeresztelés előtt 

álló hirtelen meghalt gyermekének temetése). 

(4)Engedélyezhető annak a keresztség nélkül meghalt személynek a hamvait tartalmazó urna 

elhelyezése is, aki életében hathatósan tevékenykedett a katolikus egyház érdekében, illetve 

javára. Engedélyezhető a nem megkeresztelt halott hamvait tartalmazó urna elhelyezése akkor 

is, ha az eltemetést kérő megkeresztelt személy.  

(5)A (3)-(4) bekezdés szerinti esetekben az engedélyt a Plébánia plébánosa írásban adja meg.   

 

Az urnatemető használatának, a kegyeleti jog gyakorlásának szabályai 

4.§ 

(1) Az urnatemetőben mindenki az ilyen temetkezési hely funkciójának, csendjének és a 

kegyeletnek megfelelő magaviseletet köteles tanúsítani. Tilos minden olyan magatartás 

vagy tevékenység, amely a látogatók körében megbotránkoztatást kelt vagy kelthet, illetve 

kegyeletsértő, zavarja vagy akadályozza a kegyeleti jog gyakorlását/gyakorolhatóságát.  

(2) Az urnatemetőben 10 éven aluli gyermek felügyelet (kísérő) nélkül nem tartózkodhat. 

(3) Az urnatemetőbe állatot bevinni, beengedni – a vakvezető kutya kivételével – tilos. 

 

5.§ 

(1) A temetési szertartást követő …... nap után a virágok, koszorúk az urnatemető rendjének 

és tisztaságának megőrzése érdekében eltávolíthatók az urnatemetőből.  

vagy: 

A temetési szertartást követő …. nap után a virágok, koszorúk az urnatemető rendjének és 

tisztaságának megőrzése érdekében eltávolíthatók az urnatemetőből. Előzetes kérés 

alapján a koszorúkról, virágokról levett búcsúszalagokat hivatali időben a Plébánián az 

eltemettető átveheti.  

vagy: 

A temetési szertartásra hozott virágok elhelyezésére csak a Plébánia templomában van 

lehetőség. A virágot hozó, vagy az eltemettető meghatározhatja, hogy a virágok a templom 

főoltárához, melyik mellékoltárához, a templomban található szentképhez, szoborhoz 

kerüljenek. Ezek a Plébánia javára önkéntes adománynak tekintendők, amelyeket a 

Plébánia köszönettel elfogad, és csak a templom díszítésére kerülnek felhasználásra. Az 

urnatemetőben a temetési szertartást kivéve, élővirág elhelyezésére nincsen mód.      

(2) Az urnatemető területén csak az urnahely díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorú, virág, 

stb.) szabad elhelyezni.    

vagy: 

Az urnatemető rendjének megóvása érdekében az urnafülke záró(fed)lapján semmiféle 

díszítés, virág nem helyezhető el. A mégis felszerelt akasztók, vázák, képek, virágok, 

koszorúk eltávolításra kerülnek, ha azt a temetőgondnok egyszeri felhívására az 

urnasírhely felett rendelkezési joggal rendelkező személy nem távolítja el.     

(3) Engedély nélkül elhelyezett, az urnatemető használati rendjét zavaró tárgyakat a 

temetőgondnok jogosult eltávolítani. 

(4) Az urnatemetőben a gyertya, mécses gyújtása során gondosan ügyelni kell arra, hogy tűz, 

veszély/tűz ne keletkezzen. Ezek gyújtására az urnatemető  ……………..  részén 
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kialakított hely, illetve elhelyezett asztal szolgál. Az urnatemetőben csak …………. 

méretű mécsest szabad használni. 

6.§ 

Az urnafülke záró(fed)lapjára az eltemettető kérésének megfelelően a Plébánia elkészítteti el a 

sírfeliratot.  

 

Az egységesség érdekében itt lehet rendelkezni arról, hogy csak a név és évszám, vagy más 

szöveg is kerülhet a záró(fed)lapra. Itt lehet rendelkezni arról is, hogy a Plébánia csak abban 

az esetben cseréli a záró(fed)lapot, ha az megrongálódott. Itt lehet mindezek költségeiről is 

rendelkezni. Az itt írt szolgáltatások közül a szükségesek kapjanak helyet az urnafülke(sírhely) 

feletti rendelkezési jog szerzéséről szóló megállapodásban is.   

 

7.§ 

(1) A temetési szertartásra a hamvakat tartalmazó urna ravatalozása az urnatemetőben 

történhet, amelyet a Plébánia végez el. 

vagy: 

A temetési szertartásra a hamvakat tartalmazó urna ravatalozása az urnatemetőben 

történhet, amelyet ……………………………….. temetkezési szolgató végez el. 

vagy:  

A hamvakat tartalmazó urna ravatalozására az urnatemetőben nincs lehetőség. Így ha a 

temetés egyházi szertartás keretén belül történik, annak rendje a következő: 

      A hamvakat tartalmazó urnát urnakoporsóban kell elhelyezni. 

Az egyházi szertartás a Plébánia templomának szentélyében, vagy kápolnájában, vagy az 

altemplomának kápolnájában tartható meg. 

Az urnakoporsó kikísérése az urnatemetőbe, ott áldás adása és az urna elhelyezése a 

megváltott temetési helyre. 

Az urnafülke záró(fed)lappal történő lezárása. 

(2) Amennyiben az eltemettető nem egyházi szertartás keretén belül kéri az urna 

elhelyezését, lehetőség van egyszerű áldással is kegyeletessé tenni a temetést. 

 

Az urnatemető temetési helyeivel, a gazdálkodással kapcsolatos szabályok,  

a temetőgondnok(ság) 

 

8.§  

(1) Az urnatemetőben a temetési helyek a következők: 

a) …. urna befogadására alkalmas fülke, 

b) …. urna elhelyezésére alkalmas fülke, 

c) …. urna elhelyezésére alkalmas fülke, 

d) …. urna elhelyezésére alkalmas fülke. 

(2) Az urnafülke megváltási díja az abban elhelyezni kívánt urnák számától és az 

urnafülkének az urnatemetőben fellelhető helyétől függ. 

(3) Az urnatemetőben az urnafülkék használati ideje egységesen … év.  

(4) Az urnafülke megváltásáért megváltási díjat, újraváltásáért újraváltási díjat kell fizetni. A 

díjakat a Plébánia évenként határozza meg.  
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(5) A megváltott és újraváltott urnafülke pontos helyét és a megváltási díját az urnafülke felett 

rendelkezési jog gyakorlására jogosulttal kötött szerződésben fel kell tüntetni.  

(6) Az urnatemetővel kapcsolatban vezetett nyilvántartások alapján a hivatalos irodai időben 

(nyitvatartási idő) a kegyeleti jogokat gyakorolni kívánó által felvilágosítás kérhető 

megváltott urnafülke fellelhetőségi helyéről. A nyilvántartásokba azonban csak az 

tekinthet be, akit arra a Tv. feljogosított.  

9.§ 

(1) Az urnatemetővel kapcsolatos gondnoksági feladatokat a Plébánia keretébe tartozó 

temetőgondnokság, mint a Plébánia belső szervezete látja el.  

vagy:  

Az urnatemetővel kapcsolatos gondnoksági feladatokat a Plébánia által 

foglalkoztatott/megbízott temetőgondnok látja el.   

Címe: 

Telefon: 

Irodai nyitvatartási idő: 

email cím:  

A bővebb információk a Plébánia honlapján érhetők el.  Honlap: www……  

(2) A temetőgondnok(ság) feladatai, kötelezettségei a következők:  

Itt azokat a feladatokat, kötelezettségeket javasolt felsorolni, amelyek adott plébánia 

esetében a helyi viszonyok alapján rendszeresen aktuálisak/előfordulnak. Ehhez alapul 

szolgálnak a Tv., a vhr., az MKPK Szabályzatának vonatkozó rendelkezései közül 

különösen a fenntartási, üzemeltetési feladatok, a MEKSZ [vö. MKPK Szabályzat 4.§ (1) 

bekezdésének 14. pontja] V. 5.16. pontjából a szükségesek. Az MKPK Szabályzatból a 

11.§-ában foglaltakat kiemelten indokolt látókörbe vonni.       

 

Urnafülke felnyitása 

 

10. § 

Ha az urnafülkét bármely okból fel kell nyitni [záró(fed)lap levétele], ez minden esetben 

legalább a temetőgondnok(ság) személyes jelenlétében történhet, aki/amely a felnyitás tényét 

aláírásával igazoljá(k).  

 

Az urnatemető látogatásának szabályai 

 

11.§ 

(1) Temetési szertartás alatt az urnatemető látogatásával keletkezett hang(oskodás) vagy 

egyéb hatás (ének, zene, stb.) nem zavarhatja a szertartást. 

(2) Az urnatemető minden nap ………..órától………óráig látogatható.  

(3) A (2) bekezdésen kívül Karácsony, Húsvét, Halottak napja, Mindenszentek ünnepe, 

valamint a …………………………….. -é(án)n, a templom búcsújának napján az 

urnatemető ……órától ….. óráig látogatható. 
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Kegyeleti szolgáltatások feltételei  
12. § 

 

A Plébánia ravatalozási szolgáltatást is végez, ezért díjat kell fizetni. A díjakat a Plébánia 

állapítja meg.  

 

Ez a rendelkezés csak akkor kell, ha a Plébánia az előbbi szolgáltatást végzi. Itt lehet 

rendelkezni más kegyeleti szolgáltatásról is. 

 

A temetési szertartásra felkérés, a szertartást végző egyházi személyek  

 

13. § 

(1) A temetési szertartás megtartására felkérés a temetés ügyintézésével egy időben, vagy 

külön-külön is történhet a Plébánia Hivatalában ügyfélfogadási időben. Az ügyfélfogadási 

időt a Plébánia hirdetőtábláján elhelyezett tájékoztató tartalmazza, de megtudható a 

Plébánia honlapján is.    

(2) A katolikus temetési szertartást a Plébánia papja (vagy a papjai közül felkért pap), vagy az 

eltemettető, illetve – ha ilyen egyházi szervezet az (fő)egyházmegyében működik - a 

Katolikus Temetői Lelkészség által felkért más katolikus pap végezheti. 

(3) A 3. § (2)-(4) bekezdésben részletezett esetekben a temetési-búcsúztatási szertartást a 

Plébánia papján, vagy papjai közöl felkért papon kívül az eltemettető által felkért más 

katolikus pap vagy protestáns (pl. evangélikus, református) egyházi személy végezheti. 

 

Temetési szertartáson kívüli liturgikus események rendje az urnatemetőben 

14.§ 

A liturgikus események (ilyen lehet pl. Mindenszentek ünnepén, Halottak napján, emlékmise 

az urnatemetőben nyugvóért) rendjével és annak védelmével kapcsolatos rendelkezések az 

egyházi jog alapján akkor szükségesek, ha ilyeneket az urna temetőben szokásos tartani. 

 

Egyházi személyek nyugvóhelyének gondozása 

15.§ 

Ilyen nyugvóhelyek gondozási feltételeinek megállapítása akkor szükséges, ha egyházi 

személyek is nyugszanak az urnatemetőben. 

 

Záró rendelkezések 

15. § 

(1) Ez a szabályzat 20…….napján lép hatályba, egyidejűleg a Plébánia által ………kiadott 

temetőszabályzat hatályát veszti.  

(2) A szabályzatot a Plébánia képviselőtestülete 20………………napján megtartott ülésén 

megtárgyalta és elfogadta. 

(3) A szabályzatot az urnatemetőben ki kell függeszteni.  

(4) A szabályzatot az urnafülke feletti rendelkezési jogot szerzővel, illetve az eltemettetővel 

meg kell ismertetni.  

(5) Ebben a szabályzatban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a 

Tv., a vhr., és más világi jogforrások [vö. MKPK Szabályzat 4. § (1) bekezdésének 11. 
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pontja), valamint az MKPK Szabályzat és más egyházi jogforrások [vö. MKPK 

Szabályzat 4. § (1) bekezdésének 19. pontja) vonatkozó rendelkezései az irányadók.    

 

Dátum 

……….Plébánia  

képviseletében: 

 

……………………….. 

plébános 

 

Mellékletek:  

- az urnatemető térképe (vázrajza) 

- a szabályzat hatályba lépésének idején aktuális megváltási, újraváltási díjak jegyzéke, 

 

Melléklet lehet a szabályzat hatályba lépésének idején aktuális ravatalozási (és más kegyeleti) 

szolgáltatási díj(ak) jegyzéke, ha ilyen(eke)t a Plébánia végez.    
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2. számú melléklet 
 

a Magyar Katolikus Egyház temetőiről, temetési tevékenységéről és a katolikus egyházi 

szertartás szerinti temetkezésről szóló szabályzat 14. §-ának (1) bekezdéséhez 

 

TEMETŐ FENNTARTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (minta),  

amely létrejött a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. XLIII. törvény (a továbbiakban 

Tv.) 6.§-ának (3) bekezdése, valamint a Tv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.01.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban vhr.), továbbá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által 2015. 

évben kiadott, a Magyar Katolikus Egyház temetőiről, temetési tevékenységéről és a katolikus 

egyházi szertartás szerinti temetkezésről szóló Szabályzat (a továbbiakban: MKPK 

Szabályzat), végül az alábbi Tulajdonos által ….. évben kiadott temetőszabályzat (a 

továbbiakban: helyi szabályzat) alapján  

egyrészről ………(egyházi szervezet neve: plébánia, stb., székhelye:…………, 

……………..képviseli: ………, adószáma, …………………bankszámlaszáma: 

…………….., ), mint egyházi tulajdonú temető Tulajdonosa  (a továbbiakban: Tulajdonos), 

másrészről …………(üzemeltető gazdálkodó szervezet neve), székhelye: 

……………………, adószáma: ……………, bankszámlaszáma:…………….,nyilvántartási 

száma……………………, képviseli: …………………………………., a továbbiakban: 

Üzemeltető, a Tulajdonos és az Üzemeltető a továbbiakban együtt: Szerződő Felek)  

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzetten Tulajdonos 

kizárólagos tulajdonában áll ………………………………………………….. hrsz. 

alatt felvett, ……m2 területű, természetben……………………………………….. 

szám alatt található temető” megjelölésű ingatlan (a továbbiakban: temető), amely 

jelenleg is temetőként használt és működtetett. A temető tehermentes, széljegy nélküli. 

Mindezt a temető 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolata igazolja, amely a 

jelen szerződés mellékletét képezi. Tulajdonos kijelenti, hogy a temetőn senkinek nem 

áll fenn olyan joga, amely a jelen szerződés megkötését és a benne foglaltak 

teljesítését kizárja, akadályozza. A temetőben ravatalozó áll. 

 

Ha a tulajdoni lap másolatából kitűnően a temető nem tehermentes (pl. vezetékjog van 

bejegyezve), ezt ebben a pontban rögzíteni szükséges, továbbá azt is, ha a temetőben a 

működtetését szolgáló más építmény is.  

 

2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Tulajdonos a Tv.-ben, a vhr.-ben, az 

MKPK Szabályzatban és helyi szabályzatban meghatározott fenntartási és 

üzemeltetési kötelezettségeinek Üzemeltető közbejöttével tesz eleget, a jelen 

szerződésben meghatározottak szerint. Üzemeltető kijelenti, hogy mint temetőt 

üzemeltetővel szemben támasztott mindennemű követelményeknek, feltételeknek 

(vhr. 54.§ és egyéb előírások) a jelen szerződés aláírásakor megfelel, és vállalja, hogy 

ezt a jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan fenntartja. 

 

3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltető teljes körűen ellátja a jelen 

szerződés 1. pontjában részletesen körülírt temető fenntartásával (Tv. 13-15.§-ok) járó, 

és a jelen szerződés 4. pontjában részletezett üzemeltetési feladatait. 
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4.  Üzemeltető az alábbi tevékenységeket látja el: 

 

 meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb 

vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét, 

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

első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást, 

 megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási 

időt, 

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

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

karbantartását, és működteti azokat,  

ezek közül azoknak a megnevezése kell, amelyek vannak a temetőben  

 gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető 

nyitását, zárását, 

 megőrzi a nyilvántartó könyveket, 

 tájékoztatja a temetőlátogatókat, 

 kijelöli a temetési helyeket, 

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

síkosságmentesítését és a hóeltakarítást, 

 összegyűjti és elszállítja a hulladékot, 

 gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról, 

 összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával 

kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel 

elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását, 

 gondoskodik az ügyfélfogadásról. 

Az előbbi felsorolás egyezik a Tv. 16.§-ában foglaltakkal. A felsorolás mellőzhető, de 

akkor szerződésben a 16.§-ra hivatkozás szerepeljen. Ha a felsorolásban írtak közül 

egyet –többet az Üzemeltető nem lát el, akkor a szerződésben csak azokat szükséges 

rögzíteni, amelyeket ellát, vagy a 16.§-ból a szükséges törvényi pontokat kell 

behivatkozni. A szerződésben ajánlatos arról is szólni, hogy amely feladatokat az 

Üzemeltető nem lát el, azokat ki látja el. Közöttük ugyanis együttműködés felmerül(het). 

Így ennek feltételei is helyet kaphatnak a szerződésben. Mindez megfelelően irányadó a 

3. pontban hivatkozott §-okban található fenntartói feladatok tekintetében is.   

 

Javasolt, hogy a szerződésben legyen feltétel a temető és felszerelései, berendezései 

átadás-átvételéről (birtokba adásáról) és az utóbbiakról jegyzék készüljön, továbbá 

arról, hogy az átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel a felek. A jegyzék és a 

jegyzőkönyv a szerződésnek legyen melléklete.  

 

Javasolt, hogy a szerződésben legyen feltétel a temetővel kapcsolatos 

nyilvántartókönyv(ek)nek) átadás-átvételéről az előbbi jegyzőkönyvben, vagy külön 

jegyzőkönyvben, amely a szerződésnek legyen melléklete.         

 

5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Tulajdonos a temetőn belüli, az elhunytnak - erre a 

célra rendszeresített szállító járművön történő – szállításával, urnaelhelyezéssel, 

sírásással, sírhelynyitással, sírba helyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és 

exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására kötelezővé teszi az Üzemeltető 

szakszemélyzetének és berendezéseinek igénybevételét. 
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6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltető a jelen szerződésben 

meghatározott fenntartási és üzemeltetési feladatokat harmadik személynek sem 

részben, sem egészben nem engedheti (adhatja) át.  

 

Vagy:  

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltető a jelen szerződésben 

meghatározott üzemeltetési feladatokat harmadik személynek egészben nem engedheti 

(adhatja) át. Egyes feladatok átengedéséhez (átadásához) kizárólag Tulajdonos 

előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást Üzemeltetőnek írásban kell 

kérelmeznie. A hozzájárulás esetleges megtagadását Tulajdonosnak nem kell 

indokolnia. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy egyes fenntartási és 

üzemeltetési feladatok továbbadása esetén Üzemeltető a harmadik személy 

tevékenységéért, mint sajátjáért felel, a harmadik személy által okozott mindennemű 

kárért és más jogkövetkezményért közvetlenül helytáll, illetve azt viselni tartozik.  

 

7. Üzemeltető köteles a temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos 

nyilvántartásokat, okmányokat, dokumentumokat Tulajdonos előzetes felhívására 

rendelkezésre bocsátani. Azokba Tulajdonos előzetesen egyezetett időpontban 

betekinthet.  

 

8. Jelen szerződés hatályba lépésétől kezdődően Üzemeltető jogosult a temetési helyek  

előkészítéséért a helyi szabályzatban vagy annak mellékletében megjelölt díjakat 

beszedni. 

 

9. Tulajdonos a helyi szabályzatban vagy annak mellékletében megjelölt díjakat évente, 

Üzemeltetővel való előzetes egyeztetést, illetőleg költségszámítást követően állapítja 

meg, és teszi közzé. Tulajdonos az egyes üzemeltetési díjtételek Üzemeltető által 

javasolt mértékétől csak indokolt esetben térhet el. Minden év december 15. napjáig  

Szerződő  Felek előzetesen egyeztetnek a következő évre szóló üzemeltetési díjak 

mértékének megállapításáról.   

 

10. Üzemeltető köteles évente a tárgyév december 15. napjáig................................. 

forintot, mint üzemeltetési díjat számla alapján átutalással Tulajdonosnak megfizetni. 

A díj mértéke az adott évben a KSH által közzétett, általános fogyasztói árindex 

mértékével nő.  

 

 

E pontban írt feltétel arra alapozott, hogy adott temetőben a tapasztalatok szerint sok 

temetés van/várható. Azonban van olyan temető is, amelybe a helyi viszonyok miatt a 

tapasztalatok szerint nem sok temetés van/várható (pl. kis lakosú a temetővel érintett 

település). Ezért nem kizárt, hogy a temető Tulajdonosa fizet díjat az Üzemeltetőnek, 

esetlegesen a felek között díjfizetés nincs is (ingyenes üzemeltetés), hiszen a temetőt a 

Tulajdonosnak mindenképpen fenn kell tartania és üzemeltetnie szükséges. Mindebből 

következően a tényleges/valós helyi viszonyok figyelembevételével javasolt a díj 

fizetésének feltételeit kialakítani.   

 

Lehet más értékkövető feltétel is, pl. az előző évi díj bizonyos %-a. ) 
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11.  A jelen szerződés megszűnik: 

 

 a temető lezárásával, 

 a temető ezen jogi jellegének megváltozásával, 

 közös megegyezéssel, 

 rendes felmondással, 

 rendkívüli felmondással. 

 

12. Jelen szerződést a másik Féllel írásban közölt rendes felmondással bármely Fél 

megszüntetheti. Ilyen esetben a felmondási idő 3 hónap. A felmondást egyik Félnek 

sem kell indokolnia.  

 

13. Tulajdonos a jelen szerződést azonnali hatályú rendkívüli felmondással 

megszüntetheti, ha Üzemeltető a jelen szerződésben, a helyi szabályzatban, az MKPK 

Szabályzatban vagy a jogszabályokban foglalt kötelezettségét jelentős mértékben, 

illetve súlyosan megszegi, vagy az üzemeltetési díjat (vö. 10. pont) egyszeri írásbeli 

felszólítás ellenére nem fizeti meg. Azonnali hatályú rendkívüli felmondással élhet 

Tulajdonos, ha az Üzemeltető vagy az érdekkörében eljáró harmadik személy a 

katolikus egyház tanításával ellentétes, azt sértő magatartást tanúsít, tevékenységet 

folytat, vagy ilyen jellegű rendezvényt, szertartást engedélyez, tart, vagy ilyennek 

helyet biztosít a temetőben. 

 

14. Üzemeltető a temetőben igénybe vehető szolgáltatások minőségének javítása, a 

temetkezések és kegyeleti szolgáltatások színvonalának emelése érdekében – 

Tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása alapján – saját költségére a temetői 

létesítményeket fejlesztheti, illetőleg új létesítményeket hozhat létre. Az így létrejövő 

ingatlan vagy vagyonnövekmény minden külön jogcselekmény nélkül a Tulajdonos 

tulajdonába kerül. A jelen pontban megjelölt, Tulajdonos tulajdonába kerülő 

beruházások ellenértékét Üzemeltető sem a jogviszony alatt, sem pedig annak bármely 

okból való megszűnése esetén nem követelheti. Üzemeltető tudomásul veszi, hogy 

olyan beruházások esetén, amelyek hatósági engedélyhez, illetőleg használatba vételi 

engedélyhez kötöttek, továbbá amelyeket Üzemeltető nemzeti, uniós vagy egyéb 

támogatásból kíván megvalósítani, Tulajdonos egyházi jog szerinti felettes egyházi 

hatóságának [(fő)egyházmegye] előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A 

hozzájárulás kérelmezése Tulajdonos feladata, a kérelmet szakmailag Üzemeltető 

készíti elő. A hozzájárulás esetleges megtagadását a felettes egyházi hatóság 

Üzemeltető irányában nem köteles megindokolni.  

 

15. Üzemeltető köteles a fenntartási és üzemeltetési tevékenysége közben a vonatkozó 

előírásokat és jogszabályokat betartani, az ezek megszegéséért való felelősségét át 

nem háríthatja. Üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani 

az egyenlő bánásmód követelményét. Ennek megszegéséből származó mindennemű 

felelősség Üzemeltetőt terheli, azt Tulajdonosra nem háríthatja át.   

 

16. A jelen szerződés Szerződő Felek kölcsönös akaratából kizárólag írásban módosítható.  

 

17. A jelen szerződés megkötésével kapcsolatos költséget az a Fél viseli, amelyiknél az 

felmerül.  
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18. Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésből fakadó esetleges vitáikat 

ameddig az egyáltalán lehetséges, közvetlen tárgyalásokon oldják meg, csak ezt 

követően fordulnak a jogvita eldöntése végett bírósághoz. Ha a jogvitát a jelen 

szerződés valamely rendelkezésének esetleges érvénytelensége, vagy azzá válása 

jelenti, ez esetre szólóan Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy – a 

szerződés, illetve többi rendelkezésének érvényességét nem vitatva – az érvénytelen 

rendelkezés helyett olyan rendelkezést foglalnak írásba, amely az érvénytelen 

rendelkezés tartalmához a legközelebb áll. 

 

19. Szerződ Felek tudomással bírnak arról a tényről, hogy a jelen szerződés 

érvényességéhez kánonjogilag Tulajdonos egyházi hatóságának [(fő)egyházmegye] 

jóváhagyása szükséges. Ennek megszerzését Tulajdonos kérelmezi. A jóváhagyás vele 

közölt tényéről Tulajdonos Üzemeltetőt haladéktalanul írásban értesíti. Jelen szerződés 

a hozzájárulás megadásának napját követő napon lép hatályba. 

 

Ha olyan egyházi szervezet a szerződő fél Tulajdonosként [(pl (fő)egyházmegye], 

amely esetében jóváhagyás nem szükséges, a 19. pont szükségtelen.  

 

20.  Üzemeltető nyilatkozza, hogy a jelen szerződés megkötéséhez, illetve 

érvényességéhez/hatályosságához a maga oldalán harmadik személy 

engedélye/jóváhagyása/beleegyezése nem szükséges.  

 

Ha esetlegesen az előbbiek bármelyike szükséges, a megfelelőt kell rögzíteni. 

 

21. Tulajdonos nyilatkozza, hogy …………egyházi felettes hatóságának 

[(fő)egyházmegye] nyilvántartásában annak belső egyházi jogi személyeként 

nyilvántartott.  

 

Ha a Tulajdonos [pl. (fő)egyházmegye, szerzetesrend] világi (minisztériumi) 

nyilvántartásban szerepel, az előbbi mondat ennek megfelelően átalakítandó. 

 

22. Szerződő Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat írásban, levél, 

elektronikus levél, és fax útján közlik egymással. Az értesítés személyes kézbesítés 

esetében a másik Fél általi átvétel napján, postai küldemény esetében a tértivevényen 

feltüntetett napon, elektronikus levél és fax esetében ezek megküldését igazoló 

jelentésen feltüntetett időpontban tekinthető közöltnek.  

 

23.  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján az ingatlan-

nyilvántartásba a temetőre Üzemeltető javára, vagy vele kapcsolatban semmiféle 

jogcímén semmiféle jog nem jegyez(tet)hető be.  

 

24. Jelen szerződés határozatlan időtartamra jön létre. 

 

A szerződés lehet határozott időre szóló is. Ez esetben ajánlatos több évre szólót kötni 

azzal, hogy a felek kölcsönös megelégedés esetén a szerződést közös akarattal 

meghosszabbíthatják. Határozott időre szóló szerződés esetében lehet olyan feltétel, 

miszerint az első valamekkora időszakban (pl. az első egy- két évben a felek rendes 

felmondási jogot nem gyakorolhatnak (vö. 12. pont).    
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25. A jelen szerződés megszűnésekor Szerződő Felek egymással elszámolnak és 

Üzemeltető köteles a temetőt abban általa elhelyezett/felszerelt ingóságaitól kiürítve 

Tulajdonosnak visszaadni, ide értve azokat a felszereléseket, berendezések is, 

amelyeket Tulajdonostól átvett. Minderről jegyzőkönyvet kell felvenni. Ebben 

rögzíteni kell a temető állagát (műszaki állapotát), mellékelve a meglévő, vagy pótolt 

felszerelések, berendezések jegyzékét is.   

 

26. Üzemeltető nyilatkozza, hogy a 28. pontban írt szabályzatokat elolvasta, megértette, 

azoknak a jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó feltételeit magára nézve 

kötelezőnek ismeri el. 

 

27.  Szerződő felek kapcsolattartó személyeket jelölnek ki. Ha ezek személyében változás 

következik be azt a másik Féllel …napon belül írásban közölni kell. 

Kapcsolattartók ez idő szerint: 

Tulajdonos részéről: 

Üzemeltető részéről:  

 

Beírandó legalább: név, beosztás/tisztség, továbbiként a megfelelő: 

telefon/fax/,mobilszám, e-mail cím. 

 

28. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a temetőkről 

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

1999. XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.01.) Korm. rendelet, továbbá 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint az MKPK Szabályzat és 

Tulajdonos helyi szabályzatának rendelkezései az irányadóak 

 

Alulírott Szerződő Felek ezt a .............(. . . .) lapból és ............. (. . . .) oldalból álló szerződést  

elolvastuk, közösen értelmeztük és akaratunkkal egyezőnek találva mindenben szó szerint 

egyező …. (….) eredeti példányban – az utolsó lap előtti lapokat is – saját kezűleg a 

helybenhagyóan aláírtuk. A szerződés … példánya Tulajdonosé, ……példánya pedig 

Üzemeltetőé. 

 

Ha olyan egyházi szervezet a szerződő fél Tulajdonosként (pl. plébánia), amely esetében a 19. 

pontban írt jóváhagyás szükséges, a Tulajdonosnak egy eredeti példánnyal több kell, mert egy 

példány a jóváhagyó egyházi hatóság irattára kerül. Jóváhagyás végett az egyházi hatóság 

részére minden eredeti példányt meg kell küldeni.       

 

Dátum 

 

  TULAJDONOS     ÜZEMELTETŐ 

____________________________________           __________________________________ 

 

Ezt a szerződést ……………………(Fő)Egyházmegye képviseletében jóváhagyom:  

 

    ____________________________________ 
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            aláíró neve, beosztása/tisztsége 

 

Mellékletek: 

- tulajdoni lap másolata, 

- jegyzőkönyv(ek), jegyzék (vö. 4. pontban írt javaslatokkal).   

 

Ha esetlegesen a temetőt önkormányzat venné fenntartásba és/vagy üzemeltetésbe [vö. Tv. 

3.§-ának b) pontja, MKPK szabályzat 12.§-ának (4) bekezdése], akkor a Tulajdonos részéről 

szükséges nyilatkozni, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 

bekezdésének 1. a) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.  

 

Az önkormányzattal kötendő szerződés tartalmának kialakításánál a Tv. 39-40.§-ában 

foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. Ugyanez akkor is, ha az önkormányzat gazdálkodó 

szervezet útján, kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján kívánja a temető fenntartását 

és/vagy üzemeltetését biztosítani.    
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3. számú melléklet 
 

a Magyar Katolikus Egyház temetőiről, temetési tevékenységéről és a katolikus egyházi 

szertartás szerinti temetkezésről szóló szabályzat 16. § (5) bekezdéséhez 

 

HAMVAKAT TARTALMAZÓ URNÁT BEFOGADÓ NYILATKOZAT (minta) 

  

Befogadó egyházi szervezet neve:  

székhelye:  

képviseli:  

(a továbbiakban: Befogadó)  

1. Befogadó kijelenti, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzetten kizárólagos tulajdonában 

áll ………………………………………………….. hrsz. alatt felvett, ………… m2 

területű,természetben…………………………………………………………………………

szám alatt található,………………………………… megjelölésű ingatlan (a továbbiakban: 

ingatlan).   

2. Az ingatlanban, mint temetőben hamvakat tartalmazó urnák elhelyezésére lehetőség van. 

 

vagy: 

Az ingatlan, mint ……… temetkezési emlékhelyül is szolgál, így abban/ott hamvakat 

tartalmazó urnák elhelyezésére lehetőség van. 

 

Az előbbi mondatok közül a szükségtelen kihúzandó. A második mondat esetében be kell 

írni pl. altemplom, templomkert, stb. megnevezést. 

 

3. Befogadó nyilatkozza, hogy a 2. pontban írt temetőbe/temetkezési emlékhelyre befogadja 

annak az elhalt személynek a hamvait tartalmazó urnát, akinek azonosító adatai a 

következők:  

Elhalálozásának idején a neve: 

Születési neve: 

Születési helye, ideje:  

Anyja neve: 

Legutolsó lakóhelyének címe: 

Elhalálozásának időpontja:  

4. A hamvakat tartalmazó urna elhelyezésének helye: 

A sírhely parcella(tábla)száma: 

A sírhely száma:  

A sírhely (urnafülke) jellege: egyes, kettes, ……... …………………………………sírhely.  

 

A szükségtelen rész kihúzandó. Beírandó, ha az elhelyezési helyet azonosító további, vagy 

más adat is van, vagy más megnevezésű az elhelyezési hely (pl. urnasírbolt). 

 

5. Ezt a nyilatkozatot – kérelmére és általa a szükséges okiratok [halotti anyakönyvi kivonat, 

szem. (azonosító) ig./útlevél] bemutatása alapján - annak a 3. pontban írt elhalt személy 

eltemetésére köteles személynek adtam ki, akinek azonosító adatai a következők: 

Neve/cégneve: 

Természetes személy esetében születési neve: 
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Lakóhelyének/tartózkodási helyének címe/székhelye: 

Szem. (azonosító) ig. száma/útlevelének száma/nyilvántartási száma (pl. cégjegyzékszám): 

 

Az útlevélszámot csak külföldi esetében kell feltüntetni. 

 

Ez a nyilatkozat kettő eredeti példányban készült. Egy példányt az eltemetésére köteles 

személy átvett, egy példány Befogadó irattára került.   

Dátum 

……………….Befogadó 

képviseletében:  

………………………… 

                                                   aláíró neve, beosztása/tisztsége 

 

Ezt a nyilatkozatot egy példányban ………………………. napján átvettem:  

 

………………………………… 

(a 3. pontban írt elhalt személy eltemetésére köteles személy aláírása) 
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4. számú melléklet 
 

a Magyar Katolikus Egyház temetőiről, temetési tevékenységéről és a katolikus egyházi 

szertartás szerinti temetkezésről szóló szabályzat 17. §-ának (4) bekezdéséhez 

 

SZERZŐDÉS  

ÉPÜLŐ TEMETKEZÉSI EMLÉKHELYEN URNAFÜLKE FELETTI 

RENDELKEZÉSI JOG SZERZÉSÉRŐL, (minta) 

amely létrejött egyrészről: 

egyházi szervezet neve: ………………………………………………………………………… 

székhelye:……………………………………………………………………………………...... 

képviseli:………………………………………………………………………………………... 

(a továbbiakban: rendelkezési jogot engedő),  

másrészről: 

 

név (születési név is): …………………………………………………………………………... 

szül. hely, idő:…………………………………………………………………………………...  

anyja neve:………………………………………………………………………………………  

lakcíme:………………………………………………………………………………………….  

szem. (az.). ig. szám/útlevélszám:………………………………………………………………  

 

név (születési név is):……………………………………………………………………………  

szül. hely, idő:…………………………………………………………………………………...  

anyja neve:………………………………………………………………………………………  

lakcíme:…………………………………………………………………………………………. 

szem. (az.). ig. szám/útlevélszám:……………………………………………………………….  

(a továbbiakban: rendelkezési jogot szerző/k/, rendelkezési jogot engedő és rendelkezési jogot 

szerző/k/ a továbbiakban együtt: felek) között az alulírott helyen és időben a következő 

feltételekkel. 

 

Ha csak egy személy lesz rendelkezési jogot szerző, a másik személy adatainak helye átlós 

vonallal kihúzandó. Az útlevélszámot csak külföldi esetében kell feltüntetni. Ha nem 

természetes személy lesz a rendelkezési jogot szerző, legalább ennek cégnevét, székhelyét, 

adószámát, képviselőjét kell rögzíteni. 

1.Rendelkezési jogot engedő kijelenti, hogy a..........hrsz. alatt felvett, a valóságban..........szám 

alatt található, kizárólagos tulajdonában álló ingatlanon a szükséges engedélyek birtokában 

temetkezési emlékhelyet (a továbbiakban: temetkezési emlékhely) épít. E temetkezési 

emlékhelyen temetési helyként......férőhelyes urnafülkék (a továbbiakban: urnafülke) 

létesülnek. Az építkezés várható befejezési időpontja:.......................................................napja. 

 

2. Rendelkezési jogot szerző(k) kijelenti(k), hogy az 1. pontban említett építés engedélyezési 

tervdokumentációját és az építkezés helyszínét megismerté(k), ezek alapján és tudatában a 

temetkezési emlékhelyen temetési helyként urnafülkét kíván(nak) váltani 

 

3. Felek megállapodnak abban, hogy rendelkezési jogot szerző(k) az 

1. pontban említett temetkezési emlékhelyen..................elnevezésű ........számú.......(.......) 
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férőhelyes urnafülke felett oda.......(.......) db urna elhelyezése végett rendelkezési jogot 

szerez(nek) a jelen szerződés aláírásának napjától számított .......(.......) év használati időre (a 

továbbiakban: használati idő) ..............Ft, azaz ……………Ft  megváltási díj ellenében. E 

díjat rendelkezési jogot szerző(k) egy összegben és készpénzben a jelen szerződés aláírásával 

egyidejűleg számla ellenében rendelkezési jogot engedő házi pénztárába befizetté(k). 

A megváltási díj nem foglalja magában az eltemetendő személy(ek) ravatalozásának és 

temetési szertartásának, az eltemetett személy(ek) szükséges adatainak, a sírfelirat 

szövegének, más szövegnek, jelnek, ábrának az urnafülke záró(fed) lapjára való felvésési 

költségeit. 

 

Ha a felek a megváltási díj átutalásában állapodnak meg, a szerződésben ennek feltételeit 

szükséges rögzíteni. A megváltási díjnál az ÁFA felszámítási kötelezettség attól függ, hogy a 

rendelkezési jogot engedőnek az ÁFA törvény alkalmazása szempontjából mi az adóalanyi 

helyzete (pl. alanyi adómentességet választott, bevételszint. 

4. Az urnafülkébe a következő személy(ek) hamvait tartalmazó urná(k )helyezhető(k) el. 

 

4.1.Rendelkezési jogot szerző(k), azaz 

a) név (születési név is):. 

b) név (születési név is):  

hamvai. 

4.2.Rendelkezési jogot szerző(k) hozzátartozóinak, azaz 

a) a házastárs, az egyeneságbeli rokon, 

b) az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, 

c) az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő, 

d) a testvér, az élettárs, 

e) az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, 

f) a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, a testvér házastársa  

hamvai. 

4.3.Más személy(ek), azaz 

név(születési név is), szül. hely, idő anyja neve 

a) .................................................................................. 

b) .................................................................................. 

c) .................................................................................. 

hamvai. 

A 4.2. pont szerinti személyek köréből elhunytak hamvai az urnafülkében elhalálozás szerinti 

sorrendben temetendők el, feltéve, hogy ott még van férőhely. Amennyiben az urnafülkében a 

4.1. pont alapján rendelkezési jogot szerző(k) hamvai is elhelyezendő(k), az ő urnája 

(urnájuk) férőhelyét a 4.2. – 4.3. pontban foglaltaktól függetlenül biztosítani kell.  

A 4. pont megfelelően kitöltendő. Ha rendelkezési jogot szerző(k) a saját hamvai(ka)t 

tartalmazó urna elhelyezését nem kívánjá(k), a 4.1. pont sora(i) kihúzandó(k). Ugyanez a 4.2. 

-4.3 pont valamelyikének szükségtelensége esetében is. A hozzátartozói körből a megfelelő 

hozzátartozó(k) aláhúzandó.  

(5)Rendelkezési jogot szerző(k) a 4. pontban írt személyek körét bármikor minden indok 

nélkül jogosult(ak) megváltoztatni. E jog gyakorlása rendelkezési jogot szerző(k) elhalálozása 

után ............... rendelkezési jogot szerző ............... egyenesági törvényes leszármazóját illeti 
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meg. A változtatás a jelen szerződés módosításaként kizárólag írásban történhet, amelyet 

rendelkezési jogot engedő nem tagadhat meg. E módosítás a használati idő tartamát nem 

érinti.  

 

6.Felek megállapodnak abban, hogy az építkezés folyamatban léte miatt a temetkezési 

emlékhelyre urna csak 20........................napjától helyezhető el. Ha eddig az időpontig urná(k) 

elhelyezésének igénye felmerül, az(ok) a.............szám alatti – rendelkezési jogot engedő 

tulajdonában álló – ingatlanon (pl. templomban, a továbbiakban: ideiglenes hely) abban az 

urnafülkében kap(nak) helyet, amelyet rendelkezési jogot engedő saját költségén biztosít. Az 

ideiglenes helyen való elhelyezést rendelkezési jogot szerző(k) elfogadjá(k), amely 

elhelyezéshez rendelkezési jogot engedő már most hozzájárulását adja. Az ideiglenes helyre 

elhelyezett urná(k)nak a megváltott temetési helyre való áthelyezésének időpontját az 

ideiglenes helyre urnát elhelyező eltemettető, halála esetén a törvényes öröklés rendje szerint 

soron következő közeli hozzátartozója és rendelkezési jogot engedő együttesen határozzák 

meg azzal, hogy a temetkezési emlékhelyre kiadott használatbavételi engedély jogerőssé 

válásának napjától számított …………  nap után az ideiglenes helyen az urná(k) már nem 

maradhat(nak). Az urná(k) áthelyezését rendelkezési jogot engedő írásban kezdeményezi.  

Ha az áthelyezés rendelkezési jogot engedőn kívüli okból elmarad, az urná(k)más temetési 

helyre történő elhelyezése végett  rendelkezési jogot engedő az ideiglenes helyre urná(ka)t 

elhelyező eltemettetőt, halála esetén - ha ez ismert - a törvényes öröklés rendje szerint soron 

következő közeli hozzátartozót írásban felhívja. Ennek eredménytelensége esetében 

rendelkezési jogot engedő az urná(ka)t a temetkezési emlékhely közös kegyeleti tároló 

helyére helyezi. 

 

7. Rendelkezési jogot szerző(k) a jelen szerződéstől elállhat(nak), ha a temetkezési 

emlékhelyre rendelkezési jogot engedő a jogerős használatbavételi engedélyt .......napjáig nem 

szerzi meg. Az elállási nyilatkozatot írásban kell közölni, amelynek kézhezvételétől számított 

8 napon belül a megváltási díjat törvényes kamataival együtt rendelkezési jogot engedő 

köteles visszafizetni, ezzel egyidejűleg az ideiglenes helyre elhelyezett urná(ka)t rendelkezési 

jogot engedőnek kötelessége kiadni. 

 

8. Ha az urnafülkében a megváltott minden férőhelyre már került urna, de az eltemettető(k) 

vagy egyetértésével (egyetértésükkel) más hozzátartozó(k), az eltemettető(k) halála esetén a 

hozzátartozó(k) / a továbbiakban eltemettető(k), halála(haláluk) esetén a hozzátartozó(k) 

együtt: jogosult(ak) / rendelkezési jogot engedőtől az összes urna egyidejű kiadását azért 

kéri(k), mert azokat más temetési helye(ke)n kívánjá(k) véglegesen elhelyezni, az urnák 

kiadásának napjával az urnafülke feletti rendelkezési jog megszűnik. Az urnák elvitelének 

szándékát rendelkezési jogot engedővel írásban kell közölni, több jogosult esetében a közlést 

együttesen kell megtenni.  

9. Ha a használati idő alatt a 4. pontban megnevezett személyek mindegyike meghalt, de 

holttestüket (hamvaikat) másutt temették/helyezték el, és onnan a jogosult(ak) az urnafülkébe 

egyik személy hamvainak az áthelyezését sem kívánjá(k), az urnafülke feletti rendelkezési jog 

ugyancsak megszűnik azon a napon, amikor mindezt a jogosult(ak) írásban rendelkezési jogot 

engedő tudomására hoztá(k).  

10. Az urnafülke újraváltásában elsőbbséget élvez(nek) az eltemettető(k), halála (haláluk) 

esetén pedig a törvényes öröklési rendje szerint soron következő közeli 

hozzátartozója(hozzátartozói). 
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11. Rendelkezési jogot szerző(k) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy rendelkezési jogot engedő az 

általa vezetett nyilvántartó könyvekbe jogszabályi előíráson alapulóan kötelezően bejegyzett 

adatokat az egyházi főhatósága, a(z) .................(fő)egyházmegye részére központi őrzés 

végett megküldje. Ilyen hozzájárulást rendelkezési jogot engedő eltemettető(k)től külön is kér. 

A nyilvántartó könyvekbe egyébként csak rendelkezési jogot szerző(k) és az urnát elhelyező 

eltemettető(k) tekinthet(nek) be.  

12.  Rendelkezési jogot szerző(k) tudomásul veszi(k,) hogy az urnafülke feletti rendelkezési 

jog  nem idegeníthető el, nem képezheti örökség, hagyaték tárgyát. 

 

13. Az egyéb kikötések/feltételek:  

Ezek körében helyet kell adni a 16. pontban írt MKPK szabályzat 1. számú mellékletének 

(urna temetőszabályzat) 6. pontjában foglaltaknak is.    

Ezek körében helyet lehet adni: 

a vhr.10. §-ának (4) bekezdésén alapulóan a rendelkezési jogot engedő temetési 

szabályzatából kiindulva különösen a temetési hely építészeti és gondozási feltételeinek, 

valamint 

b) a vhr. 20. §-ának (3) bekezdésén alapulóan a le nem járt használati idejű temetési hely 

áthelyezési feltételeinek, feltéve, ha ezek a jelen szerződés megkötésének idején kellően 

meghatározhatók. Az áthelyezési feltételekre szerződést akkor is lehet kötni, amikor az 

áthelyezés igénye felmerül. 

14. A jelen szerződés csak írásban módosítható.  

15. Rendelkezési jogot engedő tájékoztatja  rendelkezési jogot szerző(ke)t, hogy miután a 2. 

pontban írt temetkezési emlékhelyre megszerzi a jogerős használatba vételi engedélyt, a 

megszerzéstől számított …. napon belül a temetési emlékhelyre elkészíti, illetve kiadja a helyi 

temetési szabályzatot. Erről a kiadástól számított ….napon belül áttanulmányozás végett 

rendelkezési jogot szerző(ke)t írásban értesíti. A helyi temetési szabályzat kiadásáig az 

ideiglenes helyen nyugvók esetében a kegyelet gyakorlás feltételeit a mellékelt külön okirat 

tartalmazza. Ezt rendelkezési jogot szerző(k) előzetesen tüzetesen 

áttanulmányozott/áttanulmányoztak, az abban foglaltakat tudomásuk vetté(k. 

E pontban írt külön okirat tartalmát ajánlatos a szabályzat 1. számú mellékletében (urna 

temetőszabályzat) foglaltak megfelelő alkalmazásával, de az ideiglenes hely sajátosságait (pl. 

rendszeres liturgikus események) figyelembe véve kialakítani. Ha vélelmezhető építési 

dokumentáció alapján, hogy a temetkezési emlékhelyre a jogerős használatba vételi engedély 

megszerzése hosszabb időt igényel (pl. az emlékhely megépítése hosszabb ideig tart), akkor a 

külön okirat esetlegesen nevezhető ideiglenes urna temetőszabályzatnak is. A külön 

okiratot,illetve az ideiglenes urna temetőszabályzatot a temetkezési emlékhelyre majd kiadott 

temetőszabályban (végleges szabályzat) hatálytalanítani szükséges.         

16. Ebben a szerződésben nem, vagy nem kellő részletezettséggel rendezett kérdésekben a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLlII. törvény, az ennek végrehajtásként 

kiadott 145/1999 (X. 1.) Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által 2015. évben kiadott,  a Magyar 

Katolikus Egyház temetőiről, temetési tevékenységéről és a katolikus egyházi szertartás 

szerinti temetkezésről szóló szabályzat - amelyet rendelkezési jogot szerző(k) előzetesen 

tüzetesen áttanulmányoztak  és tudomásul vett(ek) -, vonatkozó szabályai az irányadók. A 

helyi temetési szabályzat kiadása után az abban foglaltak ugyancsak irányadók lesznek ebben 
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a szerződésben nem, vagy nem kellő részletezettséggel rendezett kérdésekben azzal, hogy 

amennyiben szükséges, a jelen szerződést a felek közös akarattal megfelelően módosítják.   

 

Alulírott felek ezt a .............(. . . .) lapból és ............. (. . . .) oldalból álló szerződést  

elolvastuk, közösen értelmeztük és akaratunkkal egyezőnek találva mindenben szó szerint 

egyező 2 (kettő) eredeti példányban – az utolsó lap előtti lapokat is – saját kezűleg a jelen 

levő két ügyleti tanú előtt helybenhagyóan aláírtuk. A szerződés egy példánya rendelkezési 

jogot szerző(k)é, egy példánya pedig rendelkezési jogot engedő irattárába kerül. 

 

Ha több rendelkezési jogot szerző van, és minden kérnek példányt a szerződésből, a záró 

mondat ennek megfelelően alakítandó.  

Dátum 

 

Rendelkezési jogot szerző(k)  

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

………………………………………….. 

Rendelkezési jogot engedő 

(egyházi szervezet neve) képviseletében: 

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

(név, beosztás/tisztség) 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Név:........................................................... 

Lakcím: ..................................................... 

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

Szem. (az.) ig. sz. ...................................... 

 

Név:............................................................ 

Lakcím: ..................................................... 

Szem. (az.) ig. sz. ...................................... 
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5. számú melléklet 
a Magyar Katolikus Egyház temetőiről, temetési tevékenységéről és a katolikus egyházi 

szertartás szerinti temetkezésről szóló szabályzat 17. § (4) bekezdéséhez 

 

SZERZŐDÉS 

MEGÉPÍTETT TEMETKEZÉSI EMLÉKHELYEN URNAFÜLKE FELETTI 

RENDELKEZÉSI JOG SZERZÉSÉRŐL, (minta) 

amely létrejött egyrészről: 

egyházi szervezet neve: ………………………………………………………………………… 

székhelye:……………………………………………………………………………………….. 

képviseli: ……………………………………………………………………………………….. 

(a továbbiakban: rendelkezési jogot engedő),  

másrészről: 

név (születési név is):…………………………………………………………………………… 

szül. hely, idő:…………………………………………………………………………………...  

anyja neve: ……………………………………………………………………………………... 

lakcíme:………………………………………………………………………………………….  

szem. (az.). ig. szám/útlevélszám: ……………………………………………………................  

 

név (születési név is):……………………………………………………………………………  

szül. hely, idő:…………………………………………………………………………………...  

anyja neve: ……………………………………………………………………………………... 

lakcíme:…………………………………………………………………………………………. 

szem. (az.). ig. szám/útlevélszám:……………………………………………………………….  

(a továbbiakban: rendelkezési jogot szerző/k/, rendelkezési jogot engedő és rendelkezési jogot 

szerző/k/ a továbbiakban együtt: felek) között az alulírott helyen és időben a következő 

feltételekkel. 

 

(Ha csak egy személy lesz rendelkezési jogot szerző, a másik személy adatainak helye átlós 

vonallal kihúzandó. Az útlevélszámot csak külföldi esetében kell feltüntetni. Ha nem 

természetes személy lesz a rendelkezési jogot szerző, legalább ennek cégnevét, székhelyét, 

adószámát, képviselőjét kell rögzíteni 

 

1. Rendelkezési jogot engedő kijelenti, hogy a..........hrsz. alatt felvett, a 

valóságban..........szám alatt található, kizárólagos tulajdonában álló ingatlanon a szükséges 

engedélyek birtokában temetkezési emlékhelyként urnatemetőt (a továbbiakban: temetkezési 

emlékhely vagy urnatemető) épített és fenntart. A temetkezési emlékhelyen temetési 

helyként......férőhelyes urnafülkék (a továbbiakban: urnafülke) létesültek. 

 

2. Rendelkezési jogot szerző(k) kijelenti(k), hogy az urnatemető helyszínét megismerté(k), és 

ennek tudatában ott temetési helyként urnafülkét kíván(nak) váltani. 

 

3. Felek megállapodnak abban, hogy rendelkezési jogot szerző(k)  az 1. pontban említett 

temetési helyen/szektorban…………………………..elnevezésű…..számú…………….férő-

helyes urnafülke felett, oda…… db azaz………) db urna elhelyezésére rendelkezési jogot 

szerez(nek), a jelen szerződés aláírásának napjától számított ……(…….) év használati időre 
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(a továbbiakban: használati idő), ………………….Ft, azaz……………..Ft megváltási díj 

ellenében. E díjat rendelkezési jogot szerző(k) egy összegben és készpénzben a jelen 

szerződés aláírásával egyidejűleg számla ellenében rendelkezési jogot engedő házi pénztárába 

befizetté(k). A megváltási díj nem foglalja magában az eltemetendő személy(ek) 

ravatalozásának és temetési szertartásának, az eltemetett személy(ek) szükséges adatainak, a 

sírfelirat szövegének, más szövegnek, jelnek, ábrának az urnafülke záró(fed) lapjára való 

felvésési költségeit. 

(Ha a felek a megváltási díj átutalásában állapodnak meg, a szerződésben ennek feltételeit 

szükséges rögzíteni. A megváltási díjnál az ÁFA felszámítási kötelezettség attól függ, hogy a 

rendelkezési jogot engedőnek az ÁFA törvény alkalmazása szempontjából mi az adóalanyi 

helyzete (pl. alanyi adómentességet választott, bevételszint).  

4. Az urnafülkébe a következő személy(ek) hamvait tartalmazó urná(k )helyezhető(k) el. 

4.1.Rendelkezési jogot szerző(k), azaz 

a) név (születési név is):. 

b) név (születési név is):  

hamvai. 

4.2.Rendelkezési jogot szerző(k) hozzátartozóinak, azaz 

a) a házastárs, az egyeneságbeli rokon, 

b) az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, 

c) az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő, 

d) a testvér, az élettárs, 

e) az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, 

f) a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, a testvér házastársa  

hamvai. 

4.3.Más személy(ek), azaz 

név(születési név is), szül. hely, idő anyja neve 

a) .................................................................................. 

b) .................................................................................. 

c) .................................................................................. 

hamvai. 

A 4.2. pont szerinti személyek köréből elhunytak hamvai az urnafülkében elhalálozás szerinti 

sorrendben temetendők el, feltéve, hogy ott még van férőhely. Amennyiben az urnafülkében a 

4.1. pont alapján rendelkezési jogot szerző(k) hamvai is elhelyezendő(k), az ő urnája 

(urnájuk) férőhelyét a 4.2. – 4.3. pontban foglaltaktól függetlenül biztosítani kell. 

A 4. pont megfelelően kitöltendő. Ha rendelkezési jogot szerző(k) a saját hamvai(ka)t 

tartalmazó urna elhelyezését nem kívánjá(k), a 4.1. pont sora(i) kihúzandó(k). Ugyanez a 4.2. 

-4.3 pont valamelyikének szükségtelensége esetében is. A hozzátartozói körből a megfelelő 

hozzátartozó(k) aláhúzandó.  

                                       

5.A 4. pontban felsoroltak tekintetében a rendelkezési jogot szerző(k) indokolás nélkül, 

írásbeli nyilatkozattal  változtatást kérhet(nek) az urnafülkében fel nem használt 

urnahely(ek)re vonatkozóan. A változtatást rendelkezési jogot engedő nem tagadhatja meg.  

 

6.Rendelkezési jogot szerző(k) külön nyilatkozattal (több szerző esetében közös 

nyilatkozattal) kijelölheti(k) azt a személyt (hozzátartozó, stb.), aki halála esetén az urnafülke 

feletti rendelkezési jog gyakorlására jogosult. 
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7.Rendelkezési jogot szerző(k), amennyiben az urnafülke befogadóképessége arra lehetőséget 

ad, további urnára férőhely bővítését kérhetik, amelyet rendelkezési jogot engedő nem 

tagadhat meg. A férőhely bővítés díját rendelkezési jogot engedő az érvényes díjszabása 

alapján állapítja meg. A bővítés az urnafülke használati (lejárati) idejét nem hosszabbítja meg. 

A bővítésről szóló megállapodás a jelen szerződés módosításának minősül. Az erről szóló 

okiratot a jelen szerződéshez kell csatolni. 

 

8.A rendelkezési jog gyakorlására jogosultságot szerzett személy(ek) a megváltott urnafülkét - 

amennyiben abba urna elhelyezése még nem történt - külön indokolás nélkül rendelkezési 

jogot engedőnek visszaadhatjá(k). Ez a jelen szerződés megszüntetésének, egyben a 

használati idő lejárta előtt az urnafülke feletti rendelkezési jog megszűnésének tekintendő. 

 

9.Ha az urnafülkében a megváltott minden férőhelyre már került urna, de az eltemettető(k) 

vagy haláluk esetén a hozzátartozó(k) [a továbbiakban ezek együtt: jogosultak] rendelkezési 

jogot engedőtől az összes urna egyidejű kiadását azért kéri(k) mert azokat más temetési 

helye(ke)n kívánják elhelyezni, az urnák kiadásának napjával az urnafülke feletti rendelkezési 

jog megszűnik. Az urnák elvitelének szándékát rendelkezési jogot engedővel írásban kell 

közölni, több jogosult esetén a közlést együttesen kell megtenni.  

 

10. Ha a használati idő alatt a 4. pontban megnevezett személyek mindegyike meghalt, de 

hamvaikat másutt temettél el és onnan a jogosultak az urnafülkébe egyik személy hamvainak 

az áthelyezését sem kívánják, az urnafülke feletti rendelkezési jog ugyancsak megszűnik azon 

a napon, amikor mindezt a jogosult(ak) írásban rendelkezési jogot engedő tudomására hozzák. 

 

11. Az urnafülke újraváltásában elsőbbséget élvez(nek) az eltemettető(k), haláluk esetén 

pedig a törvényes öröklés rendje szerint a soron következő közeli hozzátartozó. 

 

12. Amennyiben az urnafülke használati ideje lejárt, de annak újraváltását rendelkezési jogot 

engedő írásbeli felhívása ellenére sem kezdeményezték a jogosultak, és az urnák kiadását sem 

kérték, az urnákat rendelkezési jogot engedő a temetkezési emlékhely közös kegyeleti tároló 

helyére helyezi. 

 

13.  Rendelkezési jogot szerző(k) tudomásul veszi(k,) hogy az urnafülke feletti rendelkezési 

jog  nem idegeníthető el, nem képezheti örökség, hagyaték tárgyát. 

 

14. Az egyéb kikötések/feltételek:  

Ezek körében helyet kell adni a 16. pontban írt MKPK szabályzat 1. számú mellékletének 

(urna temetőszabályzat) 6. pontjában foglaltaknak is.    

Ezek körében helyet lehet adni: 

a) a vhr.10. §-ának (4) bekezdésén alapulóan a rendelkezési jogot engedő temetési 

szabályzatából kiindulva különösen a temetési hely építészeti és gondozási feltételeinek, 

valamint 

b) a vhr. 20. §-ának (3) bekezdésén alapulóan a le nem járt használati idejű temetési hely 

áthelyezési feltételeinek, feltéve, ha ezek a jelen szerződés megkötésének idején kellően 

meghatározhatók. Az áthelyezési feltételekre szerződést akkor is lehet kötni, amikor az 

áthelyezés igénye felmerül. 

15. A jelen szerződés csak írásban módosítható. 
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16. A jelen szerződéshez urnafülke törzslap tartozik, amely az urna fülke, mint temetési hely 

felhasználásának, valamint a mindenkori változásoknak a nyilvántartására szolgál. 

 

17. Rendelkezési jogot engedőtől rendelkezési jogot szerző(k) átvették az urnafülke feletti 

rendelkezési jog megszerzéséről, illetve létéről kiállított igazolást.  

  

E pont csak akkor szükséges, ha az igazolást rendelkezési jogot szerző(k) igényli(k).  

18. Ebben a szerződésben nem, vagy nem kellő részletezettséggel rendezett kérdésekben a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLlII. törvény, az ennek végrehajtásként 

kiadott 145/1999 (X. 1.) Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által 2015. évben kiadott,  a Magyar 

Katolikus Egyház temetőiről, temetési tevékenységéről és a katolikus egyházi szertartás 

szerinti temetkezésről szóló szabályzat (MKPK szabályzat), valamint rendelkezési jogot 

engedőnek a temetkezési emlékhelyre vonatkozó temetőszabályzatának (helyi szabályzat) - 

amely szabályzatokat rendelkezési jogot szerző(k) előzetesen tüzetesen áttanulmányoztak  és 

tudomásul vett(ek) -, vonatkozó szabályai az irányadók.  

 

Alulírott felek ezt a .............(. . . .) lapból és ............. (. . . .) oldalból álló szerződést  

elolvastuk, közösen értelmeztük és akaratunkkal egyezőnek találva mindenben szó szerint 

egyező 2 (kettő) eredeti példányban – az utolsó lap előtti lapokat is – saját kezűleg a jelen 

levő két ügyleti tanú előtt helybenhagyóan aláírtuk. A szerződés egy példánya rendelkezési 

jogot szerző(k)é, egy példánya pedig rendelkezési jogot engedő irattárába kerül. 
 

Ha több rendelkezési jogot szerző van, és minden kérnek példányt a szerződésből, a záró 

mondat ennek megfelelően alakítandó.  

Dátum 
 

Rendelkezési jogot szerző(k)  

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

………………………………………….. 

Rendelkezési jogot engedő 

(egyházi szervezet neve) képviseletében: 

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

(név, beosztás/tisztség) 
 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Név:........................................................... 

Lakcím: ..................................................... 

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

Szem. (az.) ig. sz. ...................................... 
 

Név:........................................................... 

Lakcím: ..................................................... 

Szem. (az.) ig. sz. ...................................... 
 

Mellékletek:  

Igazolás, akkor, ha ezt igényli(k) a rendelkezési jogot szerző(k) [vö. 17. pont]. 

- Befogadó nyilatkozat akkor, ha ilyet kellett adni az alapul szolgáló világi jogszabályok 

alapján [vö. MKPK szabályzat 4. § (1) bekezdésének 3. pontja és 3. számú melléklete], 

és ennek kiadásával egyidejűleg a felek a szerződést is megkötik.  
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Urnafülke törzslap (minta) 

 
Megállapodás száma: Urnafülke azonosító adatai: 

 terem, sor, szám, stb.  

 

 
Az urnafülkébe temetett elhunytak adatai 

            

   
családi és 

utóneve 
 

 

 

  

születéskori 

neve 
   

vallása    
születési helye, 

ideje 
   

anyja neve 

 
   

utolsó 

foglakozása 

   

lakóhelye 

 
   

elhalálozás helye, 

ideje, anyakönyvi 

kiv. száma: 

   

urna átvétel 

időpontja 
   

Exhumálás helye és 

ideje 
   

temetés időpontja    
eltemettető neve  

 

 

  

eltemettető 

lakcíme 

 

   

temetést végző  neve    

 
Dátum 

 

Kitöltő aláírása 
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6. számú melléklet 

a Magyar Katolikus Egyház temetőiről, temetési tevékenységéről és a katolikus egyházi 

szertartás szerinti temetkezésről szóló szabályzat 17. § (6) bekezdéséhez 

 

IGAZOLÁS  

TEMETÉSI HELY FELETTI RENDELKEZÉSI JOG MEGSZERZÉSÉRŐL, 

ILLETVE LÉTÉRŐL (minta)  

 

1. Az igazolást kiállító egyházi szervezet, mint temető/temetkezési emlékhely tulajdonosa, 

vagy a vele kötött szerződés alapján eljáró fenntartó/üzemeltető: 

neve:  

székhelye:  

[a továbbiakban: temetőtulajdonos/fenntartó/üzemeltető (a megfelelő aláhúzandó)] 

2. Annak a temetőnek/temetkezési emlékhelynek az adatai, amelyben a 3. pont szerinti 

temetési hely található: 

a temető/temetkezési emlékhely neve (ha van):  

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

a temető/temetkezési hely fellelhetősége: 

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

(község, város neve, kerület száma) 

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

(hrsz., út, utca, tér stb., házszám) 

3. A temetési hely adatai: 

a sírhely/sírbolt, urnafülke/urnasírhely/urnasírbolt azonosítási száma (parcella, szektor, stb.): 

........................................ (a megfelelő aláhúzandó) 

a temetési hely jellege (pl. egyes /kettes, stb., a megfelelő beírandó): 

4. A temetési hely használati ideje: 

a használati idő kezdete: ............ (év, hónap, nap) 

a használati idő lejárta: ............. (év, hónap, nap) 

5. A temetési hely megváltási díjának befizetéséről szóló bizonylat száma:  

6. A temetési helyet megváltott személy(ek), mint a hely felett a rendelkezési jog gyakorlására  

jogosult(ak) adatai: (megfelelően kitöltendő) 

6.1. név/cégnév:  

lakcím/székhely:  

szem.(az.) ig. szám/útlevélszám/nyilvántartás szám (pl. cégjegyzékszám): 

6.2. név/cégnév:  

lakcím/székhely:  

szem.(az.) ig. szám/útlevélszám/nyilvántartási szám (pl. cégjegyzékszám): 

 

Alulírott temetőtulajdonos/fenntartó/üzemeltető  képviselője ezt az igazolást a 6. pontban 

megnevezett személy(ek)nek annak tanúsítása végett adtam ki, hogy Ő(k)/az(ok), 

aki(k)/amely(ek) a 3. pontban körülírt temetési hely feletti rendelkezési jogot megszerezté(k), 

és e jog gyakorlására a 4. pontban írt használati idő alatt jogosult(ak).  

 

Dátum 

                   ……..Temető/temetkezési emlékhely tulajdonosa (egyházi szervezet neve)/     

                                               fenntartó/üzemeltető képviseletében: 

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

                                                        (név, beosztás/tisztség 
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7. számú melléklet 

a Magyar Katolikus Egyház temetőiről, temetési tevékenységéről és a katolikus egyházi 

szertartás szerinti temetkezésről szóló szabályzat 21. §-ának (2) bekezdéséhez 

ELISMERVÉNY  

TEMETÉSI HELYEN ELHELYEZETT URNA KIADÁSÁRÓL (minta) 

1.A temető/temetkezési emlékhely tulajdonosaként (üzemeltetőjeként, fenntartójaként) a 

hamvakat tartalmazó urnát kiadó (a továbbiakban: kiadó) adatai:  

neve/cégneve: ............................................................................. ……………………………….. 

székhelye: ................................................................................... ……………………………….. 

képviselője:……………………………………………………………………………………... 

2.Az urnát átvevő személy (a továbbiakban: átvevő) adatai: 

neve/cég neve: ............................................................................ ……………………………….. 

lakcíme/székhelye:  .................................................................... ……………………………….. 

szem.(az.) ig. száma/nyilvántartási száma: ................................ ……………………………….. 

viszonya az elhalthoz (eltemettető, stb.): ................................... ……………………………….. 

3.Átvevő által hozott befogadó nyilatkozat adatai: 

nyilatkozatot tevő neve/cégneve:……………………………………………………………….. 

lakcíme/székhelye:……………………………………………………………………………… 

nyilatkozat száma (ha van):…………………………………………………………………....... 

kiadónál a nyilatkozat nyilvántartásba vételi száma:…………………………………………… 

4. Az elhaltra, a hamvasztására és az urnára vonatkozó adatok. 

a)Az elhalt (hamvasztott) személy adatai: 

neve: ........................................................................................... ……………………………….. 

születési neve: ………………………………………………………………………………….. 

szül. helye, ideje:  ....................................................................... ……………………………….. 

anyja neve: .................................................................................. ……………………………….. 

legutolsó lakóhelyének címe:  .................................................... ………………………………. 

elhalálozásának időpontja: ……………………………………………………………………... 

b)A hamvasztásra és az urnára vonatkozó adatok: 

a hamvasztó üzem neve és székhelye:………………………………………………………….. 

a hamvasztó üzem által kiadott igazolás sorszáma:  .................. ……………………………….. 

5. Kiadó kijelenti, hogy a 4. pontban megjelölt elhalt személy hamvait tartalmazó urna a 

kiadás végett való kiemelés időpontjáig azon a temetési helyen volt, 

amelyet……………………………………………...kelt megállapodással az urna 
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eltemetése/elhelyezése végett megváltottak.   

6. Átvevő ezennel elismeri és aláírásával igazolja, hogy a mai napon kiadótól a 3. pontban 

megjelölt elhalt személy hamvait tartalmazó urnát tüzetes megvizsgálást követően sértetlenül 

és rendeltetésszerű állapotban átvette, és azt a kiadó tulajdonában (üzemeltetésében, 

fenntartásában) levő temetőből/ temetkezési emlékhelyről elvitte.  

7. Kiadó nyilatkozza, hogy a nyilvántartó könyvéve az urna kiadásának tényét 

…………………………………… szám alatt bejegyezte.  

8. Az urna kiadásával, annak eddigi temetési helye feletti rendelkezési joggal kapcsolatban az 

5. pontban említett megállapodásban foglaltak az irányadók. 

9. Ez az elismervény kettő eredeti példányban készült, amelyből egy példányt átvevő átvett, 

egy példány kiadónál maradt.  

 

Dátum 

 

 

……………………………………     …………………………………… 

                               urnát átadó                                                    urnát átvevő 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Név:…………………………………                              Név:…………………………………. 

Lakcím:……………………………..                           Lakcím:……………………………… 

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

Szem. (az.) ig. sz.:  ............... ………                               Szem. (az.) ig. sz.:…………………...  
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1.  számú függelék  

a Magyar Katolikus Egyház temetőiről, temetési tevékenységéről és a katolikus egyházi 

szertartás szerinti temetkezésről szóló szabályzathoz. 

 

Ez a függelék az Egyházi Törvénykönyv (CIC.) azon előírásait tartalmazza, amelyek a 

szabályzat következő részéhez és rendelkezéseihez kapcsolódnak. 

A) A CIC. 1240-1243. kán.-jai a szabályzat Bevezető részéhez, 5. §-ának (l)-(4) 

bekezdéséhez: 

IV. KÖNYV/III. RÉSZ/I. CÍM 

V. FEJEZET 

A TEMETŐK 

1240. kán. – 1. §. Ahol lehetséges, legyenek az egyháznak saját temetői vagy legalább a világi 

temetőkben az elhunyt hívőknek szánt részek, mindezeket szabályszerűen meg kell áldani. 

2. §. Ha ez nem érhető el, áldják meg esetenként szabályosan az egyes sírokat. 

1241. kán. – 1. §. A plébániáknak és a szerzetes intézményeknek lehet saját temetőjük. 

2. §. Más jogi személyeknek vagy családoknak is lehet külön temetőjük vagy temetkezési 

helyük, melyet a helyi ordinárius megítélése szerint áldjanak meg. 

1242. kán. – Templomban ne temessenek el holttestet, kivéve ha a római pápa, vagy saját 

templomukban a bíborosok vagy a megyéspüspökök, illetve kiérdemesült megyéspüspökök 

temetéséről van szó. 

1243. kán. – A temetőkben megtartandó rendről, főként pedig a szent jellegük védelmével és 

előmozdításával kapcsolatos dolgokról a részletes jog mondjon ki megfelelő szabályokat. 

 

B) A CIC. 1265. kán. 2.§ -a és 1290-1298. kán.-jai a szabályzat 4 § (2) bekezdésének 28. 

pontjához, 6. §-ának (3) bekezdéséhez, 10. §-ához és 29.§-ának (1) bekezdéséhez 

 

V. KÖNYV/I. CÍM 

 

A JAVAK SZERZÉSE 

 

1265. kán – 

2.§ A püspöki konferencia szabályokat állapíthat meg a gyűjtésekkel kapcsolatban, ezeket 

minden kinek meg kell tartania, még azoknak is, akiket az alapításuknál fogva koldulónak 

neveznek, és ténylegesen is azok.  

V. KÖNYV/III. CÍM 

A SZERZŐDÉSEK, KÜLÖNÖSEN AZ ELIDEGENÍTÉS 

1290. kán. – Amit a világi jog az adott területen a szerződésekkel kapcsolatban akár 

általánosságban, akár különösen elrendel, továbbá amit teljesítésükkel kapcsolatban előír, azt 
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az egyház kormányzói hatalmának alárendelt dolgok vonatkozásában a kánoni jog alapján 

ugyanazokkal a hatásokkal meg kell tartani, hacsak nem ellenkeznek az isteni joggal, vagy a 

kánoni jog másként nem rendelkezik, továbbá fenntartva az 1547. kán. előírását 

1291. kán. – A jog szerint illetékes hatóság engedélye szükséges azoknak a javaknak az 

érvényes elidegenítéséhez, amelyek törvényes kijelölés alapján valamely hivatalos jogi 

személy állandó vagyonát képezik, és értékük a jogban meghatározott összeget meghaladja. 

1292. kán. – 1. §. A 638. kán. 3. §-ának fenntartásával, amikor az elidegeníteni kívánt javak 

értéke a püspöki konferencia által a saját területe számára meghatározandó legkisebb és 

legnagyobb összeg között van, az illetékes hatóság az, amelyet a jogi személy saját 

szabályzata meghatároz, ha a megyéspüspöknek alá nem rendelt jogi személyről van szó, 

egyébként az illetékes hatóság maga a megyéspüspök, a gazdasági tanács, a tanácsok testülete 

és az érdekeltek hozzájárulásával. A megyéspüspöknek magának is szüksége van ezek 

hozzájárulására ahhoz, hogy elidegeníthesse az egyházmegye javait. 

2. §. Ha azonban olyan dolgokról van szó, melyek értéke meghaladja a legnagyobb összeget, 

vagy fogadalomból az egyháznak ajándékozott, illetve művészileg vagy történelmileg értékes 

dolgokról, akkor az elidegenítés érvényességéhez a Szentszék engedélye is szükséges. 

3. §. Ha az elidegeníteni kívánt dolog felosztható, az elidegenítési engedély iránti kérelemben 

meg kell jelölni annak már korábban elidegenített részeit, különben az engedély érvénytelen. 

4. §. Azok, akiknek a javak elidegenítésében tanácsukkal vagy beleegyezésükkel részt 

vesznek, csakis akkor adják tanácsukat vagy beleegyezésüket, ha előzőleg pontosan értesültek 

mindannak a jogi személynek a gazdasági helyzetéről, amelynek javait el akarják idegeníteni, 

mind pedig a már megtörtént elidegenítésekről. 

1293. kán. – 1. §. Azoknak a javaknak az elidegenítéséhez, melyek értéke a meghatározott 

legkisebb összeget meghaladja, szükséges továbbá: 

1. valamilyen megfelelő ok, pl. sürgős szükség, nyilvánvaló hasznosság, kegyesség, segítő 

szeretet vagy más súlyos lelkipásztori indok; 

2. az elidegenítendő dolog írásbeli felbecsülése szakértők részéről. 

2. §. A törvényes hatóság által előírt egyéb óvintézkedéseket is meg 

kell tartani, nehogy az egyházat károsodás érje. 

1294. kán. – 1. §. A dolgot általában nem szabad az értékbecslésben megjelölt árnál 

alacsonyabb áron elidegeníteni. 

2. §. Az elidegenítésből származó pénzt vagy biztonságosan be kell fektetni az egyház javára, 

vagy az elidegenítés céljának megfelelően ésszerűen fel kell használni. 

1295. kán. – Az 1291-1294. kán. szerinti követelményeket – melyekhez a jogi személyek 

szabályzatát is hozzá kell igazítani – nemcsak az elidegenítésre nézve kell megtartani, hanem 

minden olyan más ügyletre nézve is, amely révén a jogi személy vagyonjogi helyzete 

rosszabbá válhat. 

1296. kán. – Ha egyházi javakat a kellő kánoni formaságok nélkül idegenítenek el, de az 

elidegenítés a világi jog szerint érvényes, az illetékes hatóságnak kell az összes körülmények 

érett megfontolása után eldöntenie, hogy indítanak-e pert az egyház jogainak érvényesítésére, 

s ha igen, személyi vagy dologi keresettel éljenek-e, és hogy ki indítsa a pert és ki ellen. 

1297. kán. – A püspöki konferenciára tartozik, hogy a helyi körülmények figyelembevételével 

szabályokat állapítson meg az egyházi javak bérbeadásával, különösen pedig az illetékes 

egyházi hatóságtól beszerzendő engedéllyel kapcsolatban. 

1298. kán. – Hacsak a dolog nem nagyon kis jelentőségű, az egyházi tulajdont nem szabad 

saját vagyonkezelőjének vagy a vagyonkezelő negyedfokú vagy annál közelebbi rokonának 

vagy sógorának eladni vagy bérbe adni, az illetékes hatóság külön írásbeli engedélye nélkül. 

C) A CIC. 1176-1185. valamint 1264. kán.-jai a szabályzat 22. §-ához és 29. §-ának 

(1) bekezdéséhez 
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IV. KÖNYV/II. RÉSZ/ III. CÍM  

AZ EGYHÁZI TEMETÉS 

1176. kán. – 1. §. Az elhunyt krisztushívőnek a jog szerint meg kell adni az egyházi temetést. 

2. §. Az egyházi temetést, mellyel az egyház az elhunytaknak lelki segítséget eszközöl ki, 

testüket megtiszteli, és egyben az élőknek a remény vigasztalását adja, a liturgikus törvények 

szerint kell végezni. 

§. Az egyház nyomatékosan ajánlja, hogy tartsák meg az elhunytak teste eltemetésének 

jámbor szokását; nem tiltja azonban a hamvasztást, kivéve, ha azt a keresztény tanítással 

ellenkező okok miatt választották. 

 

IV. KÖNYV/II. RÉSZ/III. CÍM 

I.FEJEZET 

A TEMETÉSI SZERTARTÁS VÉGZÉSE 

1177. kán. – 1. §. A temetési szertartást minden elhunyt hívőért általában a saját 

plébániatemplomában kell végezni. 

2. §. Mégis szabad minden hívőnek vagy azoknak, akik az elhunyt hívők temetéséről 

gondoskodni illetékesek, más templomot választani a temetési szertartásra az illető templom 

igazgatójának beleegyezésével, és értesítve az elhunyt saját plébánosát. 

3. §. Ha a haláleset a saját plébánián kívül történt, és a holttestet nem szállították el oda, s 

nem is választottak törvényesen valamely templomot a temetési szertartásra, a temetési 

szertartást annak a plébániának a templomában végezzék, ahol a haláleset történt, hacsak a 

részleges jog más templomot nem jelöl ki. 

1178. kán. – A megyéspüspök temetési szertartását saját székesegyházában végezzék, hacsak 

ő maga nem választott más templomot. 

1179. kán. – A szerzetesek vagy az apostoli élet társaságának tagjai temetési szertartását 

általában saját templomukban vagy kápolnájukban az elöljáró végezze, ha az intézmény vagy 

a társaság klerikusi, egyébként a lelkész végezze. 

1180. kán. – 1. §. Ha a plébániának saját temetője van, az elhunyt hívőket ott kell eltemetni, 

hacsak maga az elhunyt avagy azok, akik az el- 

hunyt temetéséről gondoskodni illetékesek, törvényesen más temetőt nem választottak. 

2. §. Mindenki megválaszthatja azt a temetőt, ahová temessék, hacsak a jog ettől el nem tiltja. 

1181. kán. – A temetés alkalmából adott adományokat illetően meg kell tartani az 1264. kán. 

előírásait, ügyelve azonban, nehogy a temetés tekintetében személyválogatás forduljon elő, 

vagy a szegények ne kapják meg a megfelelő temetést. 

1182. kán. – A temetés végeztével írják be a megfelelő bejegyzést a halottak anyakönyvébe a 

részleges jog szerint. 

IV. KÖNYV/II. RÉSZ/III. CÍM 

II.FEJEZET 

KIKNEK KELL MEGADNI ÉS KIKTŐL KELL MEGTAGADNI AZ EGYHÁZI 

TEMETÉST 

1183. kán. – 1. §. A temetést illetően a katekumenek krisztushívőknek számítanak. 
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2. §. A helyi ordinárius megengedheti, hogy egyházi temetésben részesítsék azokat a 

gyermekeket, akiknek megkeresztelése a szülők szándékában állott, de meghaltak, mielőtt 

megkeresztelték volna őket. 

3. §. A nem katolikus egyházhoz vagy egyházi közösséghez tartozó megkereszteltek egyházi 

temetésben részesíthetők a helyi ordinárius józan megítélése szerint, kivéve, ha biztos, hogy 

ennek ellenkezőjét akarták, és feltéve, hogy saját egyházi szolgálattevőjük nem érhető el. 

1184. kán. – 1. §. Hacsak haláluk előtt a bűnbánat valamilyen jelét nem adták, nem 

részesíthetők egyházi temetésben: 

1. a köztudottan hitehagyók, eretnekek és szakadárok; 

2. akik testük elhamvasztását a keresztény hittel ellenkező okból választották; 

3. más nyilvánvaló bűnösök, akiket nem lehet egyházi temetésben részesíteni anélkül, hogy a 

hívek körében közbotrány ne támadna. 

2. §. Ha valamilyen kétség támad, a helyi ordináriust kell megkérdezni, és az ő megítélése 

szerint kell eljárni. 

1185. kán. – Aki ki van zárva az egyházi temetésből, attól meg kell tagadni minden 

temetési misét is. 

1264. kán. – Hacsak a jog másként nem rendelkezik, a tartomány püspökeinek gyűlésére 

tartozik: 

1. illetéket megállapítani a kegyosztó végrehajtó hatalom intézkedéseiért vagy az Apostoli 

Szentszék leiratainak végrehajtásáért, ez utóbbit magának az Apostoli Szentszéknek kell 

jóváhagynia 

2. meghatározni a szentségek és szentelmények kiszolgáltatása alkalmából felajánlandó 

adományokat. 
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2.  számú függelék  

a Magyar Katolikus Egyház temetőiről, temetési tevékenységéről és a katolikus egyházi 

szertartás szerinti temetkezésről szóló szabályzathoz 

 

Ez a függelék a Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO.) azon előírásait 

tartalmazza, amelyek a szabályzat 22. §-ához és 29. §-ának (1) bekezdéséhez 

kapcsolódnak. 

2. A TEMETŐK ÉS AZ EGYHÁZI SZERTARTÁS 

874. kán. – 1. §. A Katolikus Egyház jogosult saját temetők birtoklására. 

2. §. Ahol lehetséges, legyenek az Egyháznak saját temetői vagy legalább a krisztushívő 

elhunytak számára kijelölt területek a világi temetőkben, mindkét fajtát meg kell áldani, ha 

pedig ez elérhetetlen, a temetés alkalmával áldják meg a sírt. 

3. §. Templomokban ne temessenek el halottakat, kivéve, ha azokról van szó, akik 

pátriarchák, püspökök vagy exarchák voltak. 

4. §. A parochiáknak, monostoroknak és a többi szerzetes intézményeknek lehet saját 

temetőjük. 

875. kán. – Egyházi temetésben, amellyel az Egyház lelki segítségért könyörög az elhunytak 

számára, testüket tisztességben részesíti és egyúttal a remény vigaszát nyújtja az élőknek, 

részesíteni kell minden elhunyt krisztushívőt és hitjelöltet, ha a jog szerint nincsenek ettől 

megfosztva. 

876. kán. – 1. §. Megadható az egyházi temetés nem katolikus keresztényeknek a helyi 

hierarchia bölcs ítélete alapján, kivéve, ha ezzel ellentétes akaratuk megállapítható és feltéve, 

hogy saját szolgájuk nem érhető el. 

2. §. Azoknak a kis gyermekeknek, akiket szüleik meg akartak kereszteltetni és másoknak, 

akik valamilyen módon az Egyházhoz közelállóknak látszottak, de a keresztség felvétele előtt 

elhaláloztak, szintén a helyi hierarchia bölcs ítélete alapján megadható az egyházi temetés. 

3. §. Akik saját holttestük elhamvasztását választották, hacsak meg nem állapítható, hogy ezt 

a keresztény élettel ellentétes indokoktól vezérelve tették, azoknak meg kell adni az egyházi 

temetést, azonban ezt olyan módon kell végezni, hogy ne kendőzzék el, az Egyház a testek 

eltemetését az elhamvasztás elé helyezi, és a botrányt kerüljék el. 

876.kán. – Meg kell fosztani az egyházi temetéstől azokat a bűnösöket, hacsak haláluk előtt a 

bűnbánat valamilyen jelét nem adták, akiknek ez nem adható meg a krisztushívők nyilvános 

megbotránkozása nélkül. 

877. kán. – 1. §. Az egyházi temetések végzésénél kerülni kell minden személyválogatást. 

2. §. Az 1013. számú fenntartása mellett szerfölött ajánlatos, hogy a megyéspüspökök 

lehetőség szerint vezessék be azt a gyakorlatot, amely szerint az egyházi temetések 

alkalmával csak azokat az adományokat fogadják el, amelyeket a krisztushívők önként 

ajánlanak fel. 

878. kán. – A temetés végeztével végezzék el annak bejegyzését a halottak anyakönyvében a 

részleges jog szabálya szerint.  

 

 

 

 

 


