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JELENTÉS 

 

a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó 

temetkezési szolgáltatókkal összefüggő feladatok ellenőrzéséről 

 

Az ellenőrzést a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Osztálya folytatta 

le a ZA-05B/HAT/2548-3/2021. ügyiratszámú, 2021. szeptember 07. napján kelt hatósági ellenőrzési 

tervben foglaltaknak megfelelően. A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal az 

ellenőrzést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

98-102. §-ai szerint eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

(továbbiakban: Törvény), a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet), a 

szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény, és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján folytatta le. 

 

1. Az ellenőrzött terület: 

A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal illetékességi területe a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 

1. számú melléklete alapján. 

 

2. Ellenőrzések tárgya: 

A Törvény, valamint a Kormányrendelet által a temetkezési szolgáltatási tevékenységre vonatkozó 

jogszabályban előírt feltételek teljesítésének vizsgálata. 

 

3. Az ellenőrzések száma: 

A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal nyilvántartásában szereplő, az 

illetékességi területéhez tartozó valamennyi településen, valamennyi temetkezési szolgáltatási 

tevékenységet végző szolgáltató ellenőrzése megtörtént. 

A nyilvántartás alapján a temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző szolgáltatók száma: 4 db 

A vizsgált temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző szolgáltatók száma: 4 db 

 

4. Az ellenőrzés során kiemelt szempont volt: 

- A temetkezési szolgáltatást végző személy büntetlen előélete, 

- A temetkezési szolgáltatást végző személy nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység 

folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

- A temetkezési szolgáltató az általa kínált szolgáltatások és kellékek árlistáját a honlapján és a 

temetésfelvételi irodájában olvasható és áttekinthető módon nyilvánosan közzéteszi, 
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- A kellék vagy szolgáltatás megrendelése idején közzétett árak ellenőrzése, úgy hogy azok a 

megrendelő hátrányára nem térhetnek el, 

- A temetkezési szolgáltató a megrendelők által rendelkezésre bocsátott, más temetkezési 

szolgáltatótól vásárolt kellékek átvételéért külön díjat nem számíthat fel, 

- A temetkezési szolgáltató a temető, a hamvasztóüzem és a temetkezési emlékhely területén kívül 

a) a temetkezési szolgáltatások közül a temetésfelvételt, az elhunyt temetésre való 

előkészítését és a temetéshez szükséges kellékekkel történő ellátását, valamint  

b) a temetkezési szolgáltatás ellátása során az elhunyt hűtését és a halottszállító jármű 

tárolását csak temetkezési szolgáltatói telephelyen végezheti. 

- Egészségügyi intézményben nem lehet temetkezési szolgáltatás céljából telephelyet létesíteni és 

működtetni. A megrendelés megszerzése érdekében az eltemettető nem befolyásolható sem az 

intézmények alkalmazottai, sem temetkezési szolgáltató által, 

- Fekvőbeteg-szakellátást végző egészségügyi intézmény bármely pontjától számított 200 méteres 

távolságon belül nem lehet temetkezési szolgáltatás, temetkezési szolgáltatás ismertetése vagy 

temetkezési szolgáltatás közvetítése, valamint temetkezési kellék bemutatása céljából székhelyet 

vagy telephelyet létesíteni és működtetni. A létesítésre és működtetésre vonatkozó korlátozás nem 

alkalmazandó abban az esetben, ha a székhely vagy telephely temető, temetkezési emlékhely 

területén található, 

- Annak ellenőrzése, hogy a telephelyen külön helyiséget biztosítanak 

a) az ügyfelek fogadására, ha a telephelyen temetésfelvétel is történik, és 

b) ha a temetésfelvételi tevékenységhez kellékbemutató is társul, a bemutató céljára is, 

- Temetésfelvételi iroda lakás céljára nem használt, az elhunyt tiszteletét biztosító körülményeknek 

megfelelő helyiségben létesített telephelyen működhet, 

- A telephelyen elhunytat akkor lehet tárolni, ha a temetkezési szolgáltatásra vonatkozó engedély e 

tevékenységre kiterjed. A telephelyen a holttest hűtéséről folyamatosan kell gondoskodni, 

- Olyan telephelyen, amely fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézmény, szanatórium, 

szociális ellátó intézmény, lakó- és szállásépület, üdülő, oktatási, nevelési és kulturális intézmény, 

vendéglátóhely, vendéglátóüzlet bármely bejáratától számított 200 méteres távolságon belül 

található, az elhunyt hűtését, illetve az elhunyt temetésre való előkészítését nem lehet végezni, 

- Telephelyen halottszállító jármű fertőtlenítése csak akkor végezhető, ha a temetkezési 

szolgáltatásra vonatkozó engedély erre kiterjed, 

- Temető területén kívül, fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézmény, szanatórium, szociális 

ellátó intézmény, lakó- és szállásépület, üdülő, oktatási, nevelési és kulturális intézmény, 

vendéglátóhely, vendéglátóüzlet ingatlanától számított 1000 méteres távolságon belül 

hamvasztóüzem nem üzemeltethető. Temető területén belül hamvasztóüzem akkor üzemeltethető, 

ha a temető bármely kerítésétől számítva minden irányba legalább 200 méteres védőtávolság 

biztosítható, 

- A halott szállítást, illetve a ravatalozást és a sírgödörbe (sírboltba) való koporsó elhelyezést végző 

személyek számának ellenőrzése, 

- Az urnaravatalozást és urnaelhelyezést végző személyek számának ellenőrzése, 

- Annak ellenőrzése, hogy a szolgáltatásban közreműködők a munka során méltó magatartást 

tanúsítanak, a kegyeleti igényeknek megfelelő öltözetben végzik munkájukat, 

- A temetkezési szolgáltatás végzéséhez a temetkezési szolgáltató szakképesítésének ellenőrzése 

a) A temetkezési szolgáltató szakképesítés megszerzéséhez külön jogszabály szerint 

szükséges, temetkezési szolgáltatásban eltöltött szakmai gyakorlatot a munkáltató (megbízó) 

igazolta-e 

b) A temetkezési szolgáltató saját maga, gazdálkodó szervezet esetében a vezető tisztségviselő 

rendelkezik-e a Kormány rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel (temetkezési 

szolgáltató szakképesítés [51. § (1)]) és megfelel-e az abban meghatározott feltételeknek 
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- A pénzügyi teljesítőképesség vizsgálata, 

- Vagyoni biztosíték rendelkezésre állásának ellenőrzése, 

- A temetkezési szolgáltató nyilatkozata, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, 

- A rakodótérben szállítható halottak számának a forgalmi engedélyben való rögzítése, 

- A halottszállító jármű ellenőrzése, 

- Helyi vagy temetőn belüli szállítás céljára lovasfogat is használható, 

- A halottszállító jármű használati módjának ellenőrzése, 

- Annak ellenőrzése, hogy a holttestet kizárólag a közegészségügyi és a járványügyi szabályokat és 

az alapvető kegyeleti feltételeket kielégítő, erre a célra kialakított járműben, fedéllel ellátott 

koporsóban (szállítókoporsóban) szállítják, 

- Holttestet temető, temetkezési emlékhely és hamvasztóüzem ingatlanán kívül halottszállító autóban 

március 1. és szeptember 30. között vagy 90 percnél hosszabb idejű szállítás esetében legfeljebb 

+18 °C-on lehet szállítani. 

 

5. Az ellenőrzések eredménye: 

- A Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság, a Dvornyik és Társai Temetkezési és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alkony-T Temetkezési és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság, és Kasza Lajos egyéni vállalkozó esetében hatóságom az irányadó 

jogszabályban foglalt előírásokkal ellentéteset nem észlelt. Nyilvántartásuk folyamatos. 

- Hatósági bizonyítvány kiállítását az Ákr. 101. § (2) alapján nem kérték. 

  

A hatósági ellenőrzésről szóló jelentés az Ákr. 98-102. §-a alapján készült, figyelemmel az ellenőrzési 

tervre.  

 

Zalaegerszeg, elektronikus időbélyegző szerint 

 

Dr. Koczka Csaba járási hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 Pék Patrícia 

 osztályvezető 
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