
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete
8/2000. (V.29.) Ör. számú

r e n d e l e t e

A temetőről és a temetkezés rendjéről
(Egységes szerkezetbe foglalva: 2016. május 6., hatályos 2016. május 7.)

Révfülöp  Nagyközség Képviselő-testülete  "A temetőkről  és  a  temetkezésről"  szóló  1999.
XLIII. tv. 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a temetőről és a temetkezés
rendjéről az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet  hatálya kiterjed a Révfülöp Nagyközségi  Önkormányzat  tulajdonában lévő,
működő köztemetőre, amelyben az önkormányzat a köztemető fenntartására a vonatkozó
kötelezettségét teljesíti.

(2) A temető és létesítményei üzemeltetéséről a révfülöpi Önkormányzat gondoskodik.

(3)  A  köztemetőben  temetkezési  szolgáltatást  a  vonatkozó  törvényben  meghatározott
feltételeknek  megfelelő  temetkezési  szolgáltatók  végezhetnek  az  1999.  XLIII.  tv.-ben
(továbbiakban:  tv.),  a  végrehajtására  kiadott  145/1999.  (X.1.)  Korm.  rendeletben
(továbbiakban: Korm.r.), valamint az e rendeletben foglalt szabályok betartása mellett.

A temető fenntartása, üzemeltetése

2. §

(1) Az önkormányzat a temetői rend fenntartása érdekében 2000. február 1-től megbízásban
temetőgondnokot foglalkoztat.

(2) A temető rendeltetésszerű használatához az alábbi tárgyi és infrastrukturális feltételeket
biztosítja az önkormányzat.

a.) a temető megközelítéséhez utat,
b.) a temető területén a belső közlekedési utakat,
c.) a temető bekerítését,
d.) a ravatalozót és temető kápolnát,
e.) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt,
f.) vízvételi lehetőséget,
g.) a temető területének parkosítását, fásítását,
h.) hulladéktárolót,
i.) hirdetőtáblát,
j.) gépjármű várakozó helyet.

(3)  Az  önkormányzat  az  illemhely  kialakításáról,  biztosításáról  a  tv.-ben  előírt  időpontig
gondoskodik. 

3. §
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(1)  A temetőről  térképet  (vázrajzot)  kell  készíteni,  amelyen  fel  kell  tüntetni,  hogy  mely
sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva, mely sírhelyek teltek
be, illetve mely helyek szabadok.

(2) A betelt temetőrész, sírhelytábla (parcella), temetési hely lezárását hirdetményben közölni
kell. A hirdetményt a lezárás időtartamáról a tájékoztató táblán, temetőkapun, ravatalozón is
ki kell függeszteni.

(3)  Lezárt  sírhelytáblába  koporsós  temetés  csak  sírboltba  vagy  kettős  sírhelybe
engedélyezhető.

Temetési hely

4. §

(1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. Az
egyes  sírhely  alapmérete  egy  koporsó,  a  kettős  sírhely  alapmérete  két  egymás  melletti
koporsó befogadására alkalmas sírgödör.

(2) Sírhelyek méretei:
a.) egyes sírhely 2.10 m x 0,90 m
b.) kettős sírhely 2.10 m x 1,90 m

(3)1 

(4) A sírhelyek egymástól való távolsága 70 cm, a sorok közötti távolság 100 cm.

(5)  A síremlékek a sírhely határain túl  nem terjedhetnek.  A síremléket  szilárd alapra kell
helyezni,  a  sírszegély  alá  betongerendát  kell  fektetni.  Síremlék  előregyártott  elemből
létesíthető. Szabálytalan közízlést sértő oda nem illő felírással ellátott síremléket felállítani
nem szabad.

(6)2 A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló
temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. A sírbolt alját és
oldalfalait vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelően ki kell képezni. A sírbolt fedlapját
min. 300 kp/m2 hasznos terhelésre kell kialakítani, oly módon, hogy a sírbolt légmentesen
zárt legyen. 

(7) A sírboltok méretei:
kétszemélyes: 2,30 x 1,50 x 2,20
négyszemélyes: 2,30 x 3,00 x 2,20

(8) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye az urnafülke
(kolumbárium).  Az  urna  koporsós  temetési  helyre  is  temethető,  illetve  rátemethető.  A
kolumbáriumban az urnák tárolása 44 x 33 x 45 cm-es belméretű és szilárd, légmentesen
lezárt urnafülkében történik.

(9) Az urnát a talap szintjétől legalább 0,5 méter mélységbe kell elhelyezni.

1 Hatályon kívül helyezte a 20/2013. (IX.26) önkormányzati rendelet 4 § a) pontja. Hatálytalan 2013. október 1-
től
2 Hatályos kívül helyezte a szövegrészt a 20/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet 4 § b) pontja. Hatálytalan 
2013 október 1-től.

2



(10)  Egy  urnafülkébe  egy  urna,  egy  koporsós  sírhelybe  legfeljebb  4  urna  temethető,
helyezhető el.

(11)  A temetési  hely  megjelölésére  sírjel  használható,  mely  nem foglalhat  el  a  temetési
helynél nagyobb területet.

A temető használatának és igénybevételének szabályai

5. §

(1)3

(2)4 
 
(3) 5

(4)6 

(5)  A  temető  rendjének  fenntartása,  a  rendeletben  írtak  betartása,  a  temetési  helyek
kijelölése érdekében  temetkezési szolgáltatást  végzők kötelesek előzetesen -  a temetés
napját  megelőző  napon  -  a  temetéssel  kapcsolatosan  az  önkormányzattal  egyeztetni,
továbbá  kötelesek  a  köztemetőbe  érkezésükről  két  órával  előbb  a  temető  gondnokot
értesíteni,  hogy a kapu,  illetve  a  halott  ideiglenes elhelyezésére  szolgáló  tároló  helyiség
nyitásáról gondoskodni lehessen.

(6)7 

6. §

(1)  Az elhunytat  -  ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési  hely feletti
rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell
temetni.

(2) Sírboltba történő temetés rendjét a sírbolt könyv határozza meg.

(3)8 

(4)9 Az Önkormányzat által megállapított díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

6/A. §10,11

Ravatalozás

3 Hatályon kívül helyezte a 20/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet 4 § c) pontja. Hatálytalan 2013. október 1-től.
4 Hatályon  kívül helyezte a 20/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet 4 § c) pontja. Hatálytalan 2013. október 1-től.
5 Hatályon kívül helyezte a 20/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet 4 § c) pontja. Hatálytalan 2013. október 1-től.
6 Hatályon kívül helyezte a 20/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet 4 §c) pontja. Hatálytalan: 2013. október 1-től.
7 Hatályon kívül helyezte a 20/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet 4 § c) pontja. Hatálytalan 2013. október 1-től
8 Hatályon kívül helyezte a 20/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet 4 § d) pontja. Hatálytalan 2013. október 1-től.
9  Módosította a 20/2013. (IX.26.) önkormányzati  rendelet 1 §-a. Hatályos: 2013.  október 1.-től
10 Módosította a 18/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos: 2015. január 1-től.
11 Hatályon kívül helyezte a 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2015. február 17-től.
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7. §

(1) A település területén csak a köztemetőben - a ravatalozóban - lehet ravatalozni.

(2) A holttest hűtéséről a ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell.

(3) A ravatalozásnak a temetés előtt legalább egy órával előbb meg kell történnie. A koporsó
lezárása a hozzátartozó rendelkezése szerint történik, legkésőbb a temetés előtt véglegesen
le kell zárni.

(4)  A  ravatalozó  és  a  temetőkápolna  rendszeres  takarításáról  és  szükségszerinti
fertőtlenítéséről a temető gondnok gondoskodik.

Nyilvántartások

8. §

(1) A temetőben a kegyeleti jogok gyakorlása céljából nyilvántartó könyvet és sírbolt könyvet
kell vezetni, a tv.-ben előírt tartalommal.

(2) Az (1) bekezdésben írt nyilvántartókönyvet a megtelt temetőrész vonatkozásában is fel
kell fektetni legkésőbb 2001. december 15-ig.

(3) 12

Sírhelyek, sírboltok, urnafülkék feletti rendelkezési jog időtartama

9. §

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama az alábbi:

a.) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25
év,
b.) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,
c.) sírbolt esetén 100 év,
d.) urnafülke, urna sírhelybe történő elhelyezése 25 év,

(2)  A  temetési  hely  feletti  rendelkezési  jog  meghosszabbítható  (újraváltható).  A
meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók.

(3) Sírhelyet előre váltani csak már elhunyt hozzátartozó sírhelye mellett lehet.

(4) Urna fülkét előre váltani csak elhunyt házastárs urna fülkéje mellett lehet.

A temető rendje, a sírgondozás szabályai

12 Hatályon kívül helyezte a 20/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet 4 § e) pontja. Hatálytalan 2013. október 
1-től.
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10. §

(1) A temetőkert január 1-től február 28-ig 6.30 - 18.00 óráig
március 1-től április 30-ig 6.30 - 19.00 óráig
május 1-től május 31-ig 6.00 - 20.00 óráig
június 1-től szeptember 30-ig 6.00 - 21.00 óráig
október 1-től december 31-ig 6.30 - 18.00 óráig

tart nyitva.
( A halottak napja körüli időszakban ettől hosszabb nyitvatartás engedélyezett).

(2)  A  temető  rendjének  szabályait,  egyéb  temetkezéssel  összefüggő  hirdetéseket  a
temetőben elhelyezett hirdetőtáblán ki kell függeszteni.

(3)  A  temetőben  gépjárművel  közlekedni  tilos.  Súlyos  mozgáskorlátozott,  járóképtelen
hozzátartozót  szállító  jármű,  valamint  a  temetőben  munkavégzés  céljából  tartózkodó
járművek  számára  a  közlekedés  megengedett.  A  munkavégzés  céljából  a  temetőben
tartózkodó gépkocsik kötelesek a szertartást megelőző ¾ órával a temetőkertet elhagyni és
a kijelölt helyen parkolni.

(4)13 Állatokat – vakvezető kutyák kivételével – a temető területére bevinni tilos.

(5) A temetőben a tűzgyújtás, sírok, síremlékek, növényzet rongálása, beszennyezése tilos.

(6) Fákat, cserjéket, a sírhelyen kívüli területen magánszemély nem ültethet.

(7) Kegyeleti céllal gyertya, mécses gyújtás esetén azokat legalább a zárás előtt ½ órával el
kell oltani. (A gyertyagyújtásból keletkező tűzkár okozója büntetőjogi és anyagi felelősséggel
tartozik).

(8) A temetőben tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést sérti, a látogatókat
megbotránkoztatja.

(9) 14 éven aluli gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a temetőben. Az általuk
okozott kárért a felügyeletükkel megbízott személy felelős.

(10) A temetőben csak a sírok, síremlékek, sírboltok díszítését szolgáló tárgyak, koszorúk,
lámpák, vázák stb. helyezhetők el.

(11) A temetési helyeket (sírhelyek, sírboltok) beleértve az előre megváltott sírhelyeket is -
kötelesek a hozzátartozók rendszeresen gondozni.

(12) A temetőben szemetet csak a kihelyezett konténerben lehet elhelyezni.

(13) A temetőben elhelyezett tárgyak, sírok, síremlékek megrongálásáért az önkormányzat
felelősséggel nem tartozik.

Szabálysértés esetei 

11. §14

13 Módosította a 20/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2013. október 1-től. 
14  Hatályon kívül helyezte a 10/2012.(V.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a Hatálytalan: 2012.május 26-tól. 
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Záró rendelkezés

12. §

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
" A temető és a temetkezés rendjéről" szóló 20/1993. (XII.2.) Ör. sz. és az ezt módosító,
kiegészítő 6/1994. (IV.21.) Ör.sz., 7/1996. (III.25.) ) Ör.sz., 9/1999. (III.29.) Ör.sz.rendelet.

(2) A temető rendjéről szóló rendelkezéseket a temetőben elhelyezett hirdetőtáblára is ki kell
függeszteni.   A rendeletet  a  temetkezési  szolgáltatást  végző  szervezetek,  vállalkozások
részére meg kell küldeni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

13. §15 

E  rendelet  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács
2006/123/EK  irányelvének  figyelembevételével  készült  és  azzal  összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.

Révfülöp 2000. május 29.

Dr. Mihovics István sk. Hamarné Szöllősy Emília  sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2000. május 30.
Hamarné Szöllősy Emília 
jegyző

Záradék: egységes szerkezetbe foglalva 2013. szeptember 26, hatályos: 2013. október 1-től.
Dr. Szabó Tímea sk.
jegyző

Záradék: egységes szerkezetbe foglalva 2014. november 26, hatályos: 2015. január 1-től.

Dr.Szabó Tímea jegyző sk.

Záradék: egységes szerkezetbe foglalva 2015. február 16. Hatályos: 2015. február 17-től.

Dr.Szabó Tímea jegyző sk.

Záradék: egységes szerkezetbe foglalva 2016. május 6. Hatályos: 2016. május 7-től.

Dr.Szabó Tímea jegyző sk.

15 Módosította:  21/2004. (XII.27.) rendelet 1 §. . Hatályos:  2005. január 1-től. 
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  1. melléklet a 8/2000. (V. 29.) önkormányzati  
rendelethez16,17

Díjak

1. A temetési hely, illetőleg az újraváltás díja:

1. 1. Urnafülke 11.000 Ft 
1. 2. Urna sírhelybe történő helyezése   5.000 Ft
1. 3. Egyszemélyes sírhely     6.000 Ft
1. 4. Kétszemélyes sírhely 12.000 Ft
1. 5. Kétszemélyes sírbolt 48.000 Ft
1. 6. Négyszemélyes sírbolt             60.000 Ft

2. Temetőfenntartási hozzájárulás: 0 Ft 

3.18 Temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj: (ravatalozó
használata): 0 Ft

A díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak, számla kiadásakor a megadott díjtéteket a mindenkori ÁFA értékével
meg kell növelni. 

16 Módosította: 21/2004. (XII.27.) rendelet 1 §. Hatályos: 2005. január 1-től

17 Módosította a 20/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet 3 §-a.Hatályos: 2013. október 1-től. 
18 Módosította a 6/2016. (V.06.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. május 7-től.
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