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A KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zrt. 
 

Üzemeltetési Szabályzata 
 
 

a temetők fenntartásáról, rendjéről és rendeltetésszerű használatáról, kegyeleti 
közszolgáltatásról. 
 

 
B E V E Z E T Ő 

 
 

A temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. tv-ben foglaltakra 
figyelemmel a Monor Város és Önkormányzat képviselő-testülete 25/2008. (XII. 31.) 
számú rendeletében a jogelőd Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft.-t bízta 
meg a monori köztemetők üzemeltetésével, mely a Katolikus temetőre és a Monor Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő ravatalozó ingatlanra és az ingatlanon lévő 
épületegyüttesre vonatkozott. A Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft. 2014. 
szeptember 1-vel a KÖVÁL Nonprofit Zrt.-be való beolvadással megszűnt, és feladatát 
teljes jogkörrel, jogfolytonosan átvette. A temető üzemeltetése 2014. szeptember 1-től a 
KÖVÁL Nonprofit Zrt. kezelésében működik. 2018. december 1.-től a Monor Város és 
Önkormányzata üzemeltetésre átvette a Református és az Evangélikus temetőket, 
melyek üzemeltetési feladatát a KÖVÁL Nonprofit Zrt.-nek adta át  
 
A Monor Város és Önkormányzat képviselő-testülete 25/2008. (XII. 31.) számú 
rendeletének értelmében az önkormányzat gondoskodik a helyi viszonyoknak és 
előírásoknak megfelelően a Monor Város közigazgatási területén lévő temetők, 
köztemetőként való fenntartásáról. 
Az önkormányzati rendelet 2§ (4) bekezdésében a köztemető és létesítményei 
fenntartásáról, üzemeltetéséről, valamint egyéb tevékenységek végzéséről a KÖVÁL 
Nonprofit Zrt. gondoskodik. 
Fentiek végrehajtására az alábbi szabályzatot adom ki. 
 
 

Értelmező rendelkezések 
 

1. E szabály alkalmazásában: 
 
 

a) Temető fenntartásában: A temető rendeltetésszerű használatához szükséges 
építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint 
a közcélú zöldterületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása. 

b) Temető üzemeltetése: A temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi 
és infrastrukturális létesítmények működtetése, illetve az igénybevételhez 
szükséges egyéb feltételek biztosítása. 

c) Kegyeleti közszolgáltatás: A köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését 
magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékeinek 
megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége. 

d) Temetkezési szolgáltatások: A temetésfelvétel, az elhunyt temetésre való 
előkészítése és a temetéshez szükséges feladatok ellátása, a ravatalozás, a 
búcsúztatás, a sírba helyezés, az urnaelhelyezés, a sírnyitás, az exhumálás és az 
újratemetés. 

e) Temetkezési szolgáltató: Az egyes temetkezési szolgáltatásokat együttesen vagy 
önállóan végző szolgáltató vállalkozó. 
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Általános szabályzat 
 
 
2. A szabályzat célja a kegyeleti szolgáltatás kultúrált színvonalon történő 

ellátásának biztosítása. 
 
3. A jelen szabályzat hatálya a Monor város területén található, a Monori Rom.kat. 

Egyházközség tulajdonában levő 6964 hrsz-ú és 11640 hrsz. alatt található, a 
Monori Nagytemplomi Református Egyház 6408 hrsz. alatt található, a Monori 
Evangélikus Egyház 6408 hrsz.-ú, valamint a Monor Város Önkormányzat 
tulajdonában lévő 11638 hrsz. alatt működő temetőre és létesítményeire, illetve 
az ottani temetésekkel kapcsolatos temetkezési tevékenységre terjed ki. 

 
4. A szabályzat szempontjából köztemetőnek tekintendők a 3. pontban felsorolt 

temetők. 
 
5. (1) A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről a KÖVÁL Nonprofit Zrt. mint 

üzemeltető gondoskodik. 
 

(2) A temető üzemeltetését az egyes felekezeti Egyházközségek Képviselő-
testülete és a Monor Város Önkormányzata között létrejött megállapodások, 
valamint a 25/2008. (XII. 31.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 
a „Megállapodás a társadalmi közös szükséglet kielégítésére” vonatkozó szerződés 
alapján végzi a KÖVÁL Nonprofit Zrt, mint a temetők üzemeltetője. 

 
6. (1) A temető üzemeltetőjének tevékenysége felett Monor Város Jegyzője lát el 

felügyeleti jogkört. A gazdasági üzemeltetésről Monor Város Önkormányzatának 
tartozik évente beszámolni az üzemeltető társaság, az éves beszámoló részeként, 
valamint szükség szerint is számot ad tevékenységéről.  

 
(2) Az üzemeltető a temető fenntartásáról és üzemeltetéséről a törvényben,                   
illetve a szerződésben foglaltak szerint köteles gondoskodni. 

 
 

A temető használatának és igénybevételének szabályai 
 
 
7.       (1) A temetőben polgári és egyházi szertartással történő temetés egyaránt 

lebonyolítható. 
 

(2) Más településen lakott elhunytat a hozzátartozó kérésére a területek 
tulajdonosa engedélyével lehet eltemetni. A hozzájárulást, amennyiben az 
elhunyt monori lakos közeli hozzátartozója, nem lehet megtagadni. 

 
8.       (1)  A temetőbe járművel behajtani és azzal ott közlekedni csak az üzemeltető 

engedélyével szabad.  
 

(2) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral behajtani és ott közlekedni 
tilos. 

 
(3) Az (1) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett 

munkálatokat végzőkre és – esetenként – a láthatóan idős és beteg 
személyekre nem vonatkozik. 

 
(4) A látogatók gépjárműveiket – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 

csak a temetőn kívüli területen helyezhetik el. 
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9.  A temetkezési hely rendelkezési jogosultja által végezhető munkák: 
 

a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása 
b) cserepes, vágott- és művirág koszorú elhelyezése 
c) olyan fásszárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 

1,5 m-es magasságot  
 

(1) A temető tisztántartása az üzemeltető feladata, szemétszállításról, fa- és 
fűvágásról, utak tisztításáról, megrongált kerítések helyreállításáról 
folyamatosan gondoskodik.   

 
(2) A sírhely rendelkezésre jogosultja köteles a sírhely gondozását, 

gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. 
 

(3) Sírbolt, síremlék állításához, valamint a 9. pont a), b) és c) pontjában 
felsoroltakon kívüli egyéb munkálatokhoz az üzemeltető előzetes engedélye 
szükséges. Be kell jelenteni az üzemeltetőnek továbbá az e munkálatok 
végzésének időpontját és várható időtartamát. 

 
A sírbolt, síremlék építési munkákhoz, a meglévők felújításához a munka 
megrendelője (kivitelező) temető-fenntartási hozzájárulást köteles fizetni, 
amely mértékét a Monor Városi Önkormányzat Képviselő Testülete 
25/2008. (XII. 31.) Önkormányzati rendelet melléklete tartalmazza. 

 
Az előírt engedély hiánya, vagy az attól való eltérés esetén, továbbá a (2) -
es bekezdésben szereplő kötelezettség elmulasztásakor az üzemeltető: 

 
a) A sírhely rendelkezésre jogosultját – határidő kitűzésével – felhívja a 
sérelmes állapot megszüntetésére. 
b) A felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi 
(elvégezteti) és annak költségeit áthárítja a sírhely rendelkezésre 
jogosultjára, illetve szabálysértési eljárást kezdeményez a felettes 
szervnél. 

 
(4)   Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési és bontási munkát 

megkezdeni, valamint a temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – 
vagyonvédelmi okokból - csak a temető üzemeltetőjének előzetes 
hozzájárulásával lehet kivinni. Építési hulladékot a keletkezéstől számított 
3 napon belül el kell szállítani. Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot 
(pl. betont) csak vaslemezen lehet előkészíteni, ill. tárolni (pl. sírbolt). A 
sírboltból kitermelt földet – a vállalkozó – a környező sírhelyek környékén 
még átmenetileg sem tárolhatja. A kitermelt földet a kitermeléssel egy 
időben haladéktalanul el kell szállítani. A kiásott kriptahelyeket az 
alépítmény elkészültéig baleset megelőzésre alkalmas védőkorláttal, jól 
láthatóan körbe kell keríteni. 

 
(5) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi 

előírások betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorú- és 
virágmaradványt elégetni a temetőben tilos. Vasárnap és ünnepnapokon a 
temetőben ipari jellegű munka, szállítás nem végezhető. 

 
(6) A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig 

szabad. Ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon. 
(tűzveszély forrása ne legyen) 
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10.  
(1)  A temetőben csak a megjelölt nyitvatartási időben lehet tartózkodni. A 

temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell 
távozni. 

 
(2) A temetőben mindenki a hely jellegének – a kegyeletnek – megfelelő 

magatartást köteles tanúsítani. Tilos a temetőben minden olyan 
magatartás vagy tevékenység, amely a kegyeleti érzést sértheti. 

 
(3) A temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajjal járó munka a 

temetőben nem végezhető. 
 
11. A vakvezető kutya kivételével a temetőbe állatot bevinni tilos. 
 
12. A temetőben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírok és síremlékek esetleges 

megrongálásáért az üzemeltetőt és a temető tulajdonosát anyagi felelősség nem 
terheli. 

 
13. A temetőben 12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat. 
 
14. Sírokra és a szakaszok belsejébe bokrot, fát ültetni tilos. 
 
 

A kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, 
a sírgondozás szabályai 

 
15.  

(1) A temetőben csak a sírok, síremlékek, urnahelyek díszítésére szolgáló, a 
kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély 
nélküli, vagy a temető rendjét zavaró tárgyakat, növényeket a temető 
üzemeltetője eltávolítja, illetőleg az elhelyezővel eltávolíttatja. 

 
(2) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint 

a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni, azokat rongálni, 
eltávolítani és szemetelni tilos. 

 
16.  

(1) A sírhely gondozása és egyéb más engedélyköteles munka úgy végezhető, 
hogy az (temetés, illetve gyászszertartás esetén) ne sértse az elhunyt 
hozzátartozóinak kegyeleti érzéseit, valamint nem akadályozhat másokat a 
sírgondozásban. 

 
(2) A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, illetve 

búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang, vagy egyéb hatás 
nem zavarhatja a szertartást. 

 
 

(3) A sírhely gondozása során keletkező hulladék a kijelölt tárolóhelyen kívül 
nem tárolható. 

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

használni. 
 

(5) A temetőben a sírhelyek bekerítése tilos, erre engedély nem adható. Padok 
és ülőalkalmatosságok temető szakaszokban nem építhetők. Az engedély 
nélkül létesített (valamint a helytelenül telepített) padok tulajdonosait fel 
kell szólítani azok eltávolítására. 
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17.   

(1) A sírokat egymástól minimum 30 cm, maximum 60 centiméter távolságra 
kell elhelyezni. 

 
(2) A sorok közötti távolságnak 0,6-0,1 m-nek kell lennie. A sírhelytáblák 

között legalább 4 m széles utat kell hagyni. 
 

(3) A sírhelyek díját a Tulajdonos Egyházak részére, a 25/2008. (XII. 31.) 
Önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint fizeti meg a helyet 
megváltó temettető. Ezek összege a Tulajdonosok javaslata alapján évente 
felülvizsgálható. 

 
(4) A temetkezési hely használati, illetve újra megváltási díját a temettetőnek 

előre kell megfizetnie az Tulajdonos részére.  A megfizetésről befizető az 
igazolást az üzemeltetőnek átadja.  

 
18.  

(1) Az egyes temetkezési helyeket az elhunyt hozzátartozójának, illetve az 
eltemettetőnek meg kell váltania (egyszeri megváltás) és ezzel a 
temetkezési hely felett rendelkezési jogosultságot szerez. A sírbolt felett 
rendelkezőnek azt kell tekinteni, aki a használati díjat megfizette. 

 
(2) Temetkezési helyet - a kettős sírhely üresen maradó felének kivételével - 

megváltani csak haláleset bekövetkezése miatt lehet. 
 
 (3) A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja. 
 

(4) A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a 
temető, vagy a sírtábla nem kerül lezárásra, vagy átrendezésre. A 
használati idő korlátozása esetén a díj arányos részét kell megfizetni. 

 
19.   

(1) Amennyiben a hozzátartozó a megváltási idő letelte előtt az elhunytat 
áttemetteti, a megváltási díjból visszatérítés nem jár. 

 
(2) A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere, 

ajándékozás vagy adásvétel tárgya nem lehet. 
 
20.  Az elhaltakat az elhalálozás idejének sorrendje szerint következő sírhelyre 

kell temetni, kivéve a kettős sírhelyeket. Indokolt esetben a temető 
kezelője ettől eltérhet. 

 
21.  

(1) Rátemetésre vonatkozó engedélyt csak akkor lehet adni, ha a sírhely táblát 
még nem zárták le, és a későbben eltemettetett részére sírhely esetén a 25 
év, urnasírhely esetén a 10 év nyugvási idő biztosítható. 

 
(2) Ha a rátemetés miatt a sírhely használati ideje meghosszabbodik, a 

használati díj időarányos részét meg kell fizetni. 
 

(3) A rátemetésre vonatkozó engedélyt az üzemeltető és a Tulajdonos a 
sírnyitásra vonatkozó szabályok betartása mellett adhatja meg 
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A sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása 
 
22.  (1) A sírhelyek mérete: 
 

a) az egyszemélyes sírhely mérete: 210 x 90 cm-es 
b) a kétszemélyes sírhely mérete: 210 x 190 cm-es 
c) a gyermek sírhely mérete: 130 x 60 cm-es 
d) az urnafülke (kolumbárium): 30 x 30 cm-es 
e) urnasírhely: 60 x 80 cm-es, mélysége legalább 1,0 m 
f) mélyített sírhely: 210 x 90 cm 
g) sírbolt: kétszemélyes hossza: 2,7 m, szélessége 2,6 m, mélysége 2,3 m, 

további személyek temetése esetén a szélesség 0,6 m-rel, a mélység 0,3 m-
rel nő 

 
 A sírbolt mélysége általában 100 cm, belső hossza 220 - 250 cm, szélessége két 

holttestre számítva 150 cm. A sírbolt alját és oldalfalait vízbehatolás és 
földnyomás ellen megfelelően ki kell képezni. A sírbolt tetejét legalább 300 kg/m² 
hasznos terheléssel kell számítani. A fedőlapot szintén ennek a teherbírásnak 
megfelelően kell készíteni oly módon, hogy a sírbolt légmentesen záródjék. 

 A fülkékkel épült sírbolt minden egyes fülkéje általában 200 cm hosszú, 90 cm 
magas és 84 cm széles. A sírboltfülkét a koporsó elhelyezése után azonnal 
légmentesen le kell zárni (be kell falazni). 

 Sírboltba csak kettős koporsóval lehet temetkezni. A belső koporsó minden 
esetben fémkoporsó legyen, amelyet légmentesen le kell zárni. A közös, vagy 
együregű sírboltot lég és folyásmentesen kell lezárni. 

 A sírboltot csak építési engedély alapján lehet építeni, az engedélyezett tervet az 
üzemeltetőnek az építkezés megkezdése előtt be kell mutatni. A sírboltba 
maximum 10 koporsó helyezhető el. Egy felnőtt koporsó helyébe két gyermek 
koporsó, vagy négy urna is elhelyezhető. 

 A sírbolt (és síremlék) fenntartásáról annak létesítője (örököse) köteles 
gondoskodni. Ha a sírbolt (és síremlék) összeomlásától lehet tartani, az 
üzemeltető felszólítja a fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét, hogy 
gondoskodjanak a helyreállításáról. Ha a felhívás eredménytelen marad, az 
üzemeltető kérelmére Monor Város Jegyzője elrendelheti a sírbolt (síremlék) 
eltávolítását, illetőleg a sírboltba (sírhelybe) való további temetkezést 
megtilthatja. 

 A felhívás kötelező, ha sírbolt (síremlék) gondozásának elmulasztása közvetlen 
veszély fennállását eredményezi. A felhívást - a temetési hely megjelölésével - a 
temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni. 

 A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt 
építették.  
(2) A sírgödör mélysége legalább 200 cm. Koporsós rátemetés esetén a felülre 

kerülő koporsó aljának legalább 160 cm mélyre kell kerülnie (mélyített sír) 
a felszíntől. 

 
(3) A sírhelyeken sírdomb felhantolása nem kötelező, magassága maximum 50 

cm lehet. 
 
 (4) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet. 
 
 
 
 
23.  

(1) A temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetve létesíthető. A sírjel 
nem foglalhat el e rendeletben meghatározott temetési helynél nagyobb 
területet. 
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(2) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a 

temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni. Síremléket 
szilárd talajra kell építeni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb 
területet. 

 
(3) A temetési helyen túlterjeszkedő közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal 

ellátott sírhelyet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek 
felújításánál is alkalmazni kell. A síremlék körül létesített járda magassága 
a talajszinttől maximum 6 cm. A sírkeret magassága a járdaszinttől 
számítva 30 cm lehet. 

 
A síremlék magassága a járdaszinttől: 
- gyermeksíroknál: 120 cm 
- felnőtt síroknál: 150 cm lehet 

 
Temetői létesítményeket (síremlék, sírbolt, stb.) elkészültük után a temető 
gondnokának be kell mutatni. 

 
(4) A halva született magzat sírhelyét jelzőfával kell megjelölni, amelyen a 

temetés napját és a temetési hely sorszámát kell feltüntetni. 
 

(5) Ha a halva született magzat eltemetéséről - kérésére - közeli 
hozzátartozója gondoskodott, a sírhelyen kereszt vagy fejfa is 
elhelyezhető, és azon utónevet is fel lehet tüntetni.     

 
 

A kegyeleti közszolgáltatások feltételei 
 
24.  

(1) A temető üzemeltetésének költségeire a temetőfenntartási hozzájárulás 
díjából, a létesítményeknek a vállalkozók részéről történő igénybevételének 
díjából befolyt összegeket az üzemeltető szedi be. 

 
 

Temetkezési hely használati ideje és megváltási díja 
 
25.  

(1) A temetkezési hely felett annak van rendelkezési joga, aki azt megváltotta. 
A rendelkezési jog (használati idő) az alábbiak szerint alakul: 

 
a) az egyszemélyes sírhely használati ideje 25 év 
b) a kétszemélyes sírhely használati ideje 25 év  
c) a gyermeksírhely használati ideje 25 év 
d) az urnafülke használati ideje 10 év 
e) az urnasírhely 10 év 
f) sírbolt használati ideje 60 év 
g) urnasírbolt 25 év 

 
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog - a (3) bekezdés kivételével - 

meghosszabbítható (újraváltható), melynek időtartamára az (1) 
bekezdésben foglaltak az irányadók. 

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

tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja, vagy más célra kívánja 
felhasználni. Erről a temetési hely felett rendelkezni jogosult nyilatkozatot 
kérhet. 
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(4) A sírhelyek, valamint a megváltás és a fenntartási díj és temetkezési 

szolgáltatások díja a mindenkor érvényes, Monor Város és Önkormányzat 
képviselő-testülete, a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 
25/2008. (XII. 31.) számú rendeletében rögzíti. 

 
Temetkezési szolgáltatások 

 
26.  

(1) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett 
nyilatkozata, ennek hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó 
személy rendelkezése az irányadó. 

 
(2) A rendelkezésre jogosultságot az üzemeltető csak akkor köteles vizsgálni, 

ha azzal kapcsolatban kifogást jelentettek be. Ha a jogosultságot az 
üzemeltető nem tudja megállapítani, akkor a jogosultságot megállapító 
bírósági döntésig a halott nem temethető el. 

 
(3) A felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a búcsúztatás 

(szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani 
Nem lehet nyitva tartani az oszlási vagy roncsolt állapotban lévő holttest 
koporsóját. 

 
(4) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban 

kell felravatalozni, és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval 
nem  érintkezhetnek. 

 
 

Vegyes rendelkezések, hatályba lépés 
 
27. Az üzemeltető köteles a temető bejáratánál kifüggeszteni az üzemeltető nevét, 

címét, tartózkodási helyét, ügyfélfogadás idejét. 
 
28. A temető nyitva tartása: 
 április 1-től október 30-ig  7.00 - 21.00 óráig 
 november 1-től március 31-ig 7.00 - 19.00 óráig  
 Ettől eltérni csak a "halottak napja" körüli időszakban lehet. 
 
29. Szabálysértést követ el, aki a temető rendjére vonatkozó szabályokat megszegi. 

Az üzemeltető szabálysértés esetén szabálysértési eljárást kezdeményez a felettes 
ellenőrző hatóságnál. 

 
31.     A jelen szabályzat 2020. január 1.-től, visszavonásig érvényes. 
 
Monor, 2020. január 1. 
 
 
 
 
       …………………………………………. 
       Takár Gábor Jenő vezérigazgató  
 

                                                 Üzemeltető 


