
Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezésről 

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kazincbarcika Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, továbbá a temetőkről 

és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 4.§ (4) bekezdésében, 40. § (1) 

bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében és 42. §-ban kapott felhatalmazás alapján – a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott 

145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletre  is figyelemmel – az alábbi rendeletet alkotja: 

Általános rendelkezések 

1. § 

(1)A szabályozás célja, hogy Kazincbarcika város területén a helyi viszonyok 

figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat megillető kegyeleti jogot, a 

végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés garantálása érdekében; 

szabályozza a köztemető működési rendjét, a temetés lebonyolításának 

zavartalanságát. 

(2) A tisztességes temetéshez való jog bármely megkülönböztetés nélkül, mindenkit 

megillet. 

(3) A temetés módja lehet egyházi, vagy világi szertartás szerinti. 

2. § 

(1) Jelen rendelet hatálya a Kazincbarcika városban működő köztemetőre – ideértve a 

jövőben létesülő köztemető(ke)t is -, valamint az ezek fenntartásával és a 

temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységre és azok folytatóira terjed ki. 

1(2) Kazincbarcika város közigazgatási területén jelen rendelet megalkotásakor 

működő köztemető: Kazincbarcika Városi Köztemető. 

A köztemető fenntartása és üzemeltetése 

3. § 

2(1) A köztemető tulajdonosa a köztemető fenntartásáról kegyeleti közszolgálati 

szerződés alapján, gazdálkodó szervezet útján gondoskodik. 

(2) A köztemető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a 

jegyző a temetőkről és temetkezésről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően 

ellenőrzi. 

 
1 A 2. § (2) bekezdését módosította a 35/2017. (VII. 27.) Ör. Hatályos: 2017. augusztus 1. napjától 
2 A 3. § (1) bekezdését módosította a 35/2017. (VII. 27.) Ör. Hatályos: 2017. augusztus 1. napjától 
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4. § 

Az üzemeltető feladatának ellátása során köteles együttműködni a temetkezésben 

érintett más szolgáltatókkal, illetve hatóságokkal. 

5. § 

(1) Az üzemeltető a köztemető területét – ideértve a parcellákat és sírhelyeket is – és a 

létesítmények feletti rendelkezési jogot még ideiglenesen sem adhatja át. 

(2) A köztemető korlátozottan forgalomképes ingatlannak minősül. 

(3) Köztemető fenntartására irányuló tevékenységet csak a köztemető üzemeltetője 

végezhet, melynek során az önkormányzat megbízásából jár el, képviseli érdekeit. 

(4) A köztemető üzemeltetője megbízás alapján jogosult a sírok ápolására, díszítésére 

vállalkozni. 

(5) A köztemetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési, illetve 

kártérítési felelősség sem az önkormányzatot, sem az üzemeltetőt nem terheli. 

6. § 

(1) A köztemetőben az üzemeltetőt a temetői létesítmények igénybevételéért a 

szolgáltatást igénybe vevőktől díjazás illeti meg, melyet az üzemeltető is köteles 

megfizetni, amennyiben az üzemeltetés mellett temetkezési szolgáltató tevékenységet 

is végez. A fizetendő díj mértékét e rendelet 2. sz. mellékletének 1. pontja tartalmazza. 

(2) A köztemetőben a halott hűtő használatáért a temetkezési szolgáltató által 

fizetendő díj mértékét a 2.sz.melléklet 1.pontja tartalmazza. 

(3) A köztemetőben a ravatalozó használatáért a temetkezési szolgáltató által fizetendő 

díj mértékét a 2.sz.melléklet 4.pontja tartalmazza. 

(4) A köztemetőben a kripta nyitás-zárás díját a 2.sz melléklet 5.pontja tartalmazza. 

1(5) A szabadnapokon történő temetésnél a temetkezési szolgáltató által fizetendő díj 

mértékét a 2. melléklet 6. pontja tartalmazza. 

(6) A köztemetőben az elhunyt temetkezési szolgáltatótól történő átvételének díját a 

2.sz melléklet 7. pontja tartalmazza. 

(7) A köztemetőben a hamvak kiadásának a díját a 2.sz melléklet 8.pontja tartalmazza. 

 

 

 

 
1 A 6. § (5) bekezdését a 41/2015. (XII. 7.) Ör. módosította. Hatályba lépés: 2016. január 1. 
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Szociális temetés1 

7. § 

2(1) Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonosi jogok 

gyakorlójaként a koporsós szociális temetések számára szociális parcellát, az urnás 

szociális temetések számára szociális temetkezési helyet jelöl ki a köztemetőben. 

(2) A szociális temetés jogszabályban előírt feltételeinek betartásának ellenőrzése az 

üzemeltető feladata. 

 

 

A köztemető használatának rendje 

8. § 

(1) A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen 

fel kell tüntetni a temető nyitvatartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető 

megnevezését, pontos címét, valamint a temető részletes térképét ki kell függeszteni. 

34(2)A temetőt a temetőlátogatók részére 

- április 1-től szeptember 30-ig 600 – 2100 óráig 

- október 1-től március 31-ig 800 – 1800 óráig 

kell nyitva tartani. 

Október 31. és november 1., 2. napján a nyitvatartási idő 2200 óráig tart. 

A temetőt a látogatóknak a nyitvatartási idő leteltéig külön felszólítás nélkül el kell 

hagyniuk. 

(3) A köztemetőben csak a sírok, síremlékek stb. díszítésére szolgáló tárgyak 

(koszorúk, vázák, virágok, mécsesek, gyertyák stb.) helyezhetők el. 

(4) A köztemetőben tilos járművel közlekedni, kivéve: 

- a mozgássérült(ek)et, az egészségi állapotuk vagy életkoruk miatt 

mozgásukban korlátozott személyeket szállító járműve(ke)t, 

- a temetkezési tevékenységben részt vevő járművet. 

Az üzemeltető a munkavégzés céljából behajtó járműveknek behajtási engedélyt adhat. 

(5) A köztemetőben keletkezett hulladékok gyűjtéséről hulladékgyűjtő hely 

kijelölésével kell gondoskodni. A keletkezett hulladék elszállításáról legalább hetente 

gondoskodni kell. 

5(6) A köztemető területén 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett 

tartózkodhat. Az általa okozott károkért a felügyeletét ellátó tartozik felelősséggel. 

 
1 Hatályba lép 2015. január 1. napján 
2 A 7. § (1) bekezdését módosította a 35/2017. (VII. 27.) Ör. Hatályos: 2017. augusztus 1. napjától 
3 A 8. § (2) bekezdését módosította 28/2016. (VI. 24.) Ör. Hatályba lépés: 2016. július 1. 
4 A 8. § (2) bekezdését módosította a 30/2019. (XII. 19.) Ör. Hatályba lépés: 2020. január 1. 
5 A 8. § (6) bekezdését módosította a 35/2017. (VII. 27.) Ör. Hatályos: 2017. augusztus 1. napjától 



 4 

(7) A köztemetőben gyertyát vagy mécsest gyújtani legkésőbb a zárás előtt fél órával 

engedélyezett. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell 

megtennie, aki a gyertyát vagy mécsest meggyújtotta. 

(8) A köztemetőbe állatokat bevinni tilos, kivéve a vakvezető kutyát. 

1(9) A köztemetőt tömör, vagy áttört kerítéssel, vagy élő sövénnyel kell bekeríteni. 

(10) A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat 

gondozhatja. 

(11) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak 

megkezdése előtt – a temető üzemeltetője részére be kell jelenteni 

(12) Fákat és a 150 cm-t meghaladó, magas növésű bokrokat csak a temető 

üzemeltetője ültethet. 

2(13) A köztemetőben a vállalkozásszerűen munkát végzők csak hétköznapokon 

08.00-16.00 óra között végezhetik tevékenységüket, szabad- és munkaszüneti napokon 

a vállalkozásszerűen munkát végzőknek tilos a munkavégzés. 
 

 

A temetkezési helyek kialakításának szabályai a köztemetőben 

9. § 

(1) A köztemető belső kialakításának rendjét az egyes parcellák felhasználási módját, 

idejét „temetőrendezési tervben” kell meghatározni. A terv térképet (vázrajzot) is 

tartalmaz, amelyen a köztemető egyes területei beazonosíthatóak. A temetőrendezési 

tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá.  

(2) Külön sírhelytáblát vagy sorokat kell kijelölni a felnőttek, a 10 év alatti 

gyermekek, halva születettek eltemetésére. A sírhelytáblákat elő kell készíteni a 

folyamatos temetésre. 

A temetési helyek méretei 

10. § 

(1) A sírhelyek méretei: 

Hossza  Szélesség   

- egyes sír 2,7 m 1,5 m  

- kettős sír 2,7 m 2,4 m  

- gyermek sír 1,8 m 1,1 m  

mely méretek magukban foglalják a sírgödör körüli 25 cm-es járdát is. 

 A sírok egymástól való legkisebb távolsága 0,5 m. A sírhely méreten túlterjeszkedő 

egyéb építményt (szegélykő, kerítés, stb.) elhelyezni nem szabad. 

 
1 A 8. § (9) bekezdését módosította a 35/2017. (VII. 27.) Ör. Hatályos: 2017. augusztus 1. napjától 
2 A 8. §-t (13) bekezdéssel kiegészítette a 41/2015. (XII. 7.) Ör. Hatályba lépés: 2016. január 1. 
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A sorok egymástól való távolsága 0,5 m. A régi sírhelyek esetében a feltételeket 

adottnak kell tekinteni. A sírgödröt kifalazni tilos, de az üzemeltető hozzájárulásával 

természetes – a talajban lebomló – anyaggal burkolható.  

 

A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. 

(2) Urnaoszlop esetén a sírhely mérete 1,0 m x 1,0 m, mely méret magában foglalja az 

oszlopot, annak alapját, és az alap körüli 20 cm-es földsávot. A sírhely méreten 

túlterjeszkedő egyéb építményt (szegélykő, kerítés, stb.) elhelyezni nem szabad. 

(3) Kolumbáriumban az urnák tárolása 40X30X45 cm-es belméretű és szilárd lappal 

légmentesen lezárt urnafülkében történik. 

1(4) Urna földbe temetése esetén az urnasírhely mérete 80 x 60 cm, mélysége legalább 

1 m. 

(5) A díszsírhely lehet: 

a) egyes sírhely, 2,5 x 1,0 méter, 2 méterre mélyített, hogy a későbbi 

rátemetés lehetséges legyen, 

b) urnasírhely, 80 x 60 cm, mélysége legalább 1 méter  

(6) A díszsírhelyek a köztemetőben esetenként kijelölt egyes sírhelyek, urnasírhelyek, 

amelyeket az elhunyt személy kimagasló érdemeinek elismeréséül Kazincbarcika 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete temetkezési hely céljára adományoz. A 

Képviselő-testület díszsírhelyek síremlékeinek felállításáról esetenként határoz. 

(7) A díszsírhelybe, ill. díszurnasírhelybe az elhalt özvegye, szülei és gyermekei is 

eltemethetők. 

11. § 

(1) Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető, vagy az általa 

felhatalmazott személy állíthat vagy távolíthat el. 

2(2) Síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el ezen rendelet 

10. §-ában meghatározott sírhelynél (sírgödör + körül 25 cm járda méretnél) nagyobb 

területet. A felállítandó síremlék, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a 

köztemető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni. Kegyeletet vagy a 

közízlést sértő síremléket felállítani tilos. Az urnafülke (kolumbárium), urnasírbolt és a 

sírbolt a temető tulajdonosának hozzájárulásával építhető. 

(3) A köztemetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak 

a köztemető üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései 

szerint szabad. 

 
1 A 10. § (4) bekezdését módosította a 35/2017. (VII. 27.) Ör. Hatályos: 2017. augusztus 1. napjától 
2 A 11. § (2) bekezdését módosította a 35/2017. (VII. 27.) Ör. Hatályos: 2017. augusztus 1. napjától 
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(4) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága 2 

méter. E magassági méreten belül sírjel az üzemeltető részére történő előzetes 

bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthető. 

1(5) A (4) bekezdésben megadott méretnél magasabb sírjel tervezett létesítéséhez a 

temető tulajdonosának engedélye szükséges, melynek egy példányát az üzemeltető 

köteles a nyilvántartási könyv mellékleteként megőrizni.  

(6) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a tervezett sírjel tervrajzát, statikai 

számítását és műszaki leírását. Az engedély akkor adható meg, ha a 2 méternél 

magasabbra tervezett sírjel 

- alakja és arányai formailag beilleszkednek a temető kialakult képébe, 

- statikai szempontból – számításokkal igazoltan – biztonságos, 

- méretei miatt nem veszélyezteti a környezetét. 

(8) Üzemeltető minden naptári év április 1. – június 30. között köteles a síremlékek 

állékonyságát felülvizsgálni. Amennyiben a sírjel vagy a sírbolt helyreállítása vagy 

felújítása válik szükségessé, az üzemeltető a temetési hely felett rendelkezni jogosultat 

az életet és biztonságos használatot veszélyeztető állapot megszüntetésére köteles 

felhívni. A felhívást a temető kapuján (hirdetőtábláján) és a parcella sarkán a tárgyév 

november 15. napjáig ki kell függeszteni. 

Az építési engedély köteles sírjel helyreállítását a temető tulajdonosának kérésére az 

építésügyi hatóság elrendeli, ill. a kötelezés nem teljesítése esetén a veszélyhelyzetet 

hatósági úton megszüntetheti. 

A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem 

történhet. 

A temetési helyek használati ideje és díja 

12. § 

(1) A temetési hely felett rendelkezési jogosultságot annak megváltásával – kivéve a 

díszsírhelyeket – lehet szerezni. 

(2) A sírhelyek, gyermeksírhelyek, használata a megváltástól számítva 25 évre szól. 

Rátemetés esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától, a kettes sírhely esetén az 

utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év. 

(3) A sírbolt (kripta)hely használata a kriptába történt utolsó temetés után 60 év 

elteltével jár le. 

(4) Az urnasírbolt használata 20 évre terjed. 

(5)Az urnafülke és az urnasírhely használata 10 évre terjed. 

(6) A részben vagy teljesen lezárt köztemetőben a használati idő rátemetés esetén sem 

hosszabbítható meg. 

 
1 A 11. § (5) bekezdését módosította a 35/2017. (VII. 27.) Ör. Hatályos: 2017. augusztus 1. napjától 
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13. § 

(1) A temetési helyek használatáért megváltási díjat – kivéve a díszsírhelyet, a 

közköltségen történő sírhelyeit – kell fizetni. A köztemetőben fizetendő díjtételeket a 

Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg. 

(2) Ha kettős sírnál az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem 

történik a használati jog megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a használati jogot ismét 

megváltja. 

(3) Előre váltott sírhely betemetésekor, valamint több koporsó (urna) befogadására 

váltott temetkezési hely esetén minden betemetés és rátemetés alkalmával újból meg 

kell váltani a temetési helyet, a le nem járt évek arányos díjának beszámításával. 

(4) Ha a sírhely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó – a használati idő lejárta 

előtt – a holttestmaradványokat (hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben, 

vagy másik köztemetőben lévő új sírban helyezi el, az új sírhely megváltási díja az 

eredeti sírhely megváltási árának időarányos összegével csökken. 

1(5) A rokoni háttér nélküli, elhagyott, a használati idő lejártát követően gondozatlan 

sírok esetében a sírhelyeket újra lehet értékesíteni, ha az üzemeltető 6 hónap 

időtartamon belül egy országos, egy megyei és egy helyi lapban, valamint a 

köztemetőben jól látható helyen ezzel kapcsolatos hirdetményt tesz közzé és a sírokat 

nem váltja meg újra senki. 

14. § 

(1) A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik. 

(2) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a temetési helyet nem 

kívánja igénybe venni, úgy a használati díj időarányos részét – visszatérítéskor 

érvényben lévő díjtételek alapul vételével – vissza kell téríteni. A megváltott, de fel 

nem használt temetési helyről érvényesen csak a köztemető üzemeltetőjénél – írásban 

– tett nyilatkozattal lehet lemondani. 

A temető infrastrukturális létesítményei 

15. § 

(1) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő temetőben üzemeltető révén az alábbi 

infrastrukturális feltételeket biztosítja: 

Köztemető: 

- Utat 

- Szertartási kellékekkel felszerelt ravatalozót 

- Halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt 

- A temető bekerítését 

 
1 A 13. § (5) bekezdését módosította a 35/2017. (VII. 27.) Ör. Hatályos: 2017. augusztus 1. napjától 
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- Vízvételi lehetőséget, illemhelyet 

- Parkosítást 

- Hulladéktárolót 

(2) A 15. § (1)-ben felsorolt létesítmények közül 

a) sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező 

hulladékot, koszorú- és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen 

díjtalanul lerakhatja, 

b) a mozgássérülte(ke)t, illetve  az egészségi állapotuk vagy életkoruk miatt 

mozgásukban korlátozott személye(ke)t szállító jármű(vek) a temetőben 

kiépített utakat  ingyenesen használhatják. 

(3) A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát 

végzők temető-fenntartási hozzájárulási díjának mértékét e rendelet 2. sz. 

mellékletének 2. pontja tartalmazza. 

 

Temetői munkák 

16. § 

(1) A temetőben történő munkavégzést - a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, 

a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével - a temető 

üzemeltetőjének a munkavégzés megkezdését megelőzően be kell jelenteni. Fák 

ültetésére a szabályzat az irányadó. 

(2) A temetési helyre, annak díszítésére szolgáló tárgyak (virágtartók, sírlámpák) 

helyezhetők el. A sírhelyre csak olyan egynyári, és kétnyári, vagy évelő lágyszárú 

virág, dísznövény, talajtakaró növény és cserje ültethető, melynek növekedési 

magassága nem haladja meg az 150 cm-t és nem terjed túl a sírhely határán. Ezen 

magasságot meghaladó nem gondozott ültetvényeket a köztemető üzemeltetője – 

eredménytelen felszólítást követően – eltávolíttathatja és az eltávolítás költségeit a sír 

gondozására kötelezettel megtéríttetheti.  

(3) A temető üzemeltetőjének engedélye nélkül, vagy attól eltérő módon végzett 

munka esetén a temető üzemeltetője 

a) a sírhely felett rendelkezni jogosultat megfelelő határidő kitűzésével 

felhívja 

a sérelmes állapot megszüntetésére, 

b) a felhívás eredménytelensége esetén kezdeményezi a temető fenntartójánál 

a rendelkezni jogosult felelősségre vonását. 

 

(4) Az egyes sírhelyek díszítését szolgáló tárgyak, növények, koszorúk eltávolítását 

csak a rendelkezni jogosult, vagy megbízottja végezheti. 

(5) A sírhelyekről lekerülő hulladékot csak az arra kijelölt gyűjtőhelyen lehet 

elhelyezni. 
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(6) Az építéssel (bontással) keletkező építési törmelék, hulladék és felesleges föld az 

építés (bontás) befejezését követő azonnali elszállítása az építtető feladata. 

(7) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások 

betartásával szabad. A sírhelyeken tűzveszélyes tevékenységet (gyertya, mécses, 

fáklya gyújtása stb.) végezni csak úgy szabad, hogy a környezetre tűzveszélyt ne 

jelentsen. A tűzveszélyes tevékenység csak állandó felügyelet mellett végezhető. 

(8) Avart és mindenféle éghető hulladékot a temető területén elégetni tilos. 

(9) A sírok gondozását körültekintően, kellő gondossággal szabad végezni oly módon, 

hogy azzal a szomszédos sírhelyeket ne rongálják, illetve ne szennyezzék be. 

(10) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre 

használni. 

(11) A sírhelyre, vagy annak környezetében korábban ültetett bokrok, fák – 

amennyiben azok zavarják a környezetet – a fenntartó engedélyével eltávolíthatók. A 

zavaró körülmény megszüntetése elsődlegesen a növény ültetőjének feladata. 

Amennyiben a létesítő személye nem állapítható meg, a temető üzemeltetőjének kell 

megszüntetni a zavaró körülményt. 

(12) A temető tisztántartása télen az utak, járdák hó eltakarítása és síkosítás-

mentesítése a temető teljes területén és a temető előtti járdán az üzemeltető feladata. 

17. § 

(1)A köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a ravatalozó előkészítésével, kegyeletei 

tárgyakkal történő ellátásával, a temetkezési hely első alkalommal történő temetésre 

való előkészítésével, azaz a sírhely kijelölésével, a sírásással, valamint az ezen 

túlmenő sírnyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok kizárólag az üzemeltető 

szakszemélyzetének és berendezéseinek igénybevételével történhetnek, mindezek az 

üzemeltető kizárólagos feladatkörébe tartoznak. 

(2)A ravatalozó használatáért, sírásás és -hantolásért, az exhumálásért, a 

tereprendezésért és a fedlap levételéért és visszahelyezéséért fizetendő díj mértékét e 

rendelet 2.sz mellékletének 3.pontja tartalmazza. 

 

Záró rendelkezések 

18. § 

 

(1) Jelen rendelet – A 7. § kivételével - 2014. január 1. napján lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg Kazincbarcika Város Önkormányzatának a temetőkről és a temetkezési 

tevékenységről szóló 44/2000. (XII. 22.) sz. Ör. rendelet hatályát veszti. 

(2) A rendelet 7.§-a 2015. január 1. napján lép hatályba 
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Kazincbarcika, 2013. december 19. 

Dr. Szuromi Krisztina 

jegyző 

Szitka Péter 

polgármester 

A kihirdetés napja: 2013. december 19. 

 Dr. Szuromi Krisztina 

jegyző 
 


