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László 
nagyváradi megyéspüspök körlevele 

 
 

III. / 2019. 
 

Nr. 909/2019. 
HÚSVÉTI ÜZENET 
 
Kedves ünneplő Testvéreim!  
Krisztus feltámadásának ünnepén jogosan fogalmazódnak meg bennünk a 
következő kérdések: Mit ért a mai ember húsvét ünnepéből? Mit fogad el a mai 
ember húsvét üzenetéből? Mennyire közelíti meg a mi húsvétunk Jézus örök 
húsvétját, amely a halálon aratott győzelem útján, a bűn sötétségéből az élet 
világosságára vezeti az Őt követőket? Jogosak ezek a kérdések, hiszen folyton 
folyvást azt tapasztaljuk, hogy egy önmagára összpontosító világban élünk, ahol 
egyre több a magára maradt és elszigetelődött ember, az örömnélküli és 
reménytelenségtől szomorú ember.  
 

Húsvét ünneplésével a hívő ember azt akarja kifejezni, hogy egészen másként 
gondolkodik és látja a világot. Az üres sír tapasztalatának élményével a hívő 
ember az igazi húsvétról beszél, egy olyan történetről, amely nem a 
bezárkózottságról és a szűkkörű intimitásról szól. Egy olyan történetről, amely 
nem egy befejezett és lezárt esemény. Húsvét ünnepe arról szól, hogy 
elindulok és elmondom mindenkinek az Örömhírt, miszerint Jézus, a mi 
Megváltónk él! Három napig a mi bűneink miatt a sír foglya volt, de újból él, 
mert nincs olyan sírkő a világon, amely el tudná zárni az emberek elől Isten 
szerető jóságát és szabadító akaratát.   
 

A világ elé állni a húsvéti történettel azt jelenti, hogy egy önmagában 
egyszerű, de szokatlan eseménynek vagyunk a hirdetői. A sír, ahová Jézust 
temették nyitott és üres. Egyesek arról beszélnek, hogy akit eltemettek, már nem 
halott, hanem él. A történet abban éri el csúcspontját, hogy azok, akik 
találkoznak Vele, felismerik Őt, és másokat is a felismerés útjára vezetnek. 
Szavukkal és kisugárzásukkal másokat is meg tudnak győzni arról, hogy Ő 
valóban Él. Ez a hívő ember igazi húsvétja, a hívő ember húsvéti küldetése. 
Egy szokatlan történés élményéből kiindulva meggyőző tanúságtétellel hirdetni 
a világnak az igazságot, amely az Istentől jön és az életről szól.  
 

A világ elé állni a húsvéti történettel, egy másik tapasztalat felvállalását is 
jelenti. Az önmagára összpontosító világban, közvetlen környezetünkben is 
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sokan nem tudják mit kezdjenek a húsvéttal. Egy felmérést végeztek, és 
megkérdezték az embereket, mit ünnepelnek húsvétkor? Az eredmény 
elszomorító volt, mert az ünneplés külső megnyilvánulásain túl, kevesen tudták 
megfogalmazni azt, hogy húsvét az élet győzelméről és az élet értékéről szól. 
Jézus, akit keresztre feszítettek, aki meghalt, és akit eltemettek, harmadnapra 
feltámadt a halálból és találkozott övéivel. Ez a mondat hitvallásunk központi 
témáját foglalja magába, amelyre egész életünket és tanúságtételünket 
építhetjük. Ez a teljes igazság, amelyet nem csak az ünnepen, hanem minden nap 
életalakító erőként hordozunk magunkban. Megerősödni ebben a 
meggyőződésben – ez a húsvéti ember fő tulajdonsága. Másokat is elvezetni az 
ilyen hithez – ez a húsvéti ember küldetése! 
 

Kedves Testvéreim, húsvét ünnepe arról is szól, hogy az öröm és a remény 
üzenetét visszük az emberekhez. Az ünnep evangéliuma is ezt sugallja, 
miközben arra ösztönöz, hogy a kereső ember belső nyugtalanságával, és a 
befogadásra vezető hit erejében mi is folytassuk utunkat a húsvéti történetben.  
- A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna 
ki-ment a sírhoz (Jn 20, 1). Bennünk is sokszor ott van a vágy, hogy közel 
kerüljünk a fényhez, ami elvezet életünk igazi céljához. Ne tétovázzunk, hanem 
idejében induljunk, és lépjünk ki életünk sötétségeiből! Oldjuk el az életünket 
bénító kötelékeket, és engedjük, hogy Isten minket is meglepjen jelenlétével. A 
keresztény ember bátor vállalkozó kell legyen, mert a megújulás lehetősége 
mindig ott kezdődik, ahol éppen vagy. Az élet megújulása nálad kezdődik!  
- Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a 
ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a 
sírhoz. – Közben odaért Péter is. (Jn 20, 3-6) Az érkezési sorrend nem a 
teljesítményről szól. Inkább arról, hogy Isten senkit sem zár el az igazság 
megismerésének lehetőségétől. Utat nyit számunkra akkor is, amikor a feléje 
való haladásunkban önmagunk csinálta korlátokba ütközünk, és nem fárad bele a 
türelmes várakozásban sem, amikor határozatlanságunk és lassúságunk miatt 
mintha egy helyben toporgunk.  
- Látta mindezt és hitt (Jn 20, 9) – olvassuk tovább a tanítványról, aki nem 
tért ki az Istentől kezdeményezett tapasztalatok elől. Teret engedett Istennek, 
és élete átalakult. Nem egy bénító és külső hatás nyomása nehezedett rá, hanem 
a belső szabadság és öröm, amely egy találkozásból és az Isten csodálatos 
világának élményéből ered és alakítja újjá az életét. A hit nem üres fogalom. A 
hit magával hozza a cselekvést és a változást! A hit egy életprogram! 
 

Kedves Testvéreim! A hit öröme késztessen bennünket arra, hogy megosztva 
egymással Isten ajándékát, húsvéti életünk meghívás legyen sokak számára az 
igazság megismerésére. Mert „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.”(Jn 3, 
16). 
 

Krisztus feltámadásának fényében töltött, gazdag húsvéti szentidőt kívánok 
mindenkinek! 
 

2019. Húsvétján 
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Nr. 910/2019. 
EGYHÁZMEGYEI ZARÁNDOKLAT 
 
Tisztelettel kérem Paptestvéreimet, hogy ebben az évben is szervezzék meg 
plébániáikon a Szent László Egyházmegyei Zarándoklatot. Az ünnepi szentmise 
2019. május 19-én d.e. 11.00 órakor kezdődik a Székesegyházban, amelyet a 
hagyományos hermás körmenet követ. A szentmise főcelebránsa és szónoka Dr. 
Udvardy György pécsi megyéspüspök lesz.  
 
Buzdítsuk híveinket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt ezen a szép 
ünnepen, még azok is, akik a pápalátogatásra is szeretnének elzarándokolni. 
Kérem Paptestvéreimet, szervezzék meg a fiatalok részvételét is, különösen 
azokét, akik ebben az esztendőben részesülnek a bérmálás szentségében. A 
plébániatemplomok miserendjét pedig erre az alkalomra úgy kérem módosítani, 
hogy lelkipásztorok és hívek közösen részt vehessenek a zarándoklaton.  
 

⁎ ⁎ ⁎ 
 
Nr. 911/2019. 
PAPOK ÉS SZERZETESEK ZARÁNDOKLATA SZENTJOBBRA 
 
Ebben az évben Szent István király ereklyéi átvitelének ünnepe előtti 
napon, május 29-én várom az egyházmegye papjait és szerzeteseit Szentjobbra. 
Az ünnepi szentmise d.e. 11.00 órakor kezdődik. Mindenkit arra kérek, tegyük 
szabaddá magunk számára ezt a napot, hogy papi és szerzetesi közösségünkben 
együtt kérhessük Isten áldását, a Boldogságos Szűzanya és védőszentjeink 
közbenjárását a hivatásban való hűséges megmaradásért. A szentmise után 
ebédre hívom Paptestvéreimet és a szerzeteseket.   
 

⁎ ⁎ ⁎ 
 
Nr. 912/2019. 
NYÁRI SZABADSÁGOK 
 
A nyári szabadságok közeledtével mindenkit arra kérek, hogy a kikapcsolódás 
lelki megerősödésére is szolgáljon. A szomszédos plébánosok előre 
egyeztessenek, hogy a nyári szabadságok idején is biztosítva legyen a hívek 
lelkipásztori ellátása. Próbáljunk egymásra tekintettel lenni, hogy a nyári 
hónapokban mindenkinek jusson lehetőség a pihenésre, a lelki töltekezésre. Ezt 
úgy tudjuk leginkább megvalósítani, ha szabadságunkat két részletben 
tervezzük. Így jobban tudjuk biztosítani plébániai teendőink folytonosságát.  
 
Az eddigi gyakorlatot követve, a Püspöki Hivatal munkatársai számára 2019. 
július 15-27 között iktattuk be a nyári szabadság idejét. Ebben az időben az 
irodák zárva lesznek, csak rendkívüli esetekben fogunk ügyeket intézni. 
Mindenkit arra kérek, ügyeinek intézésénél vegye figyelembe ezt a közleményt.  
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Nr. 913/2019. 
LELKIGYAKORLAT 
 
Az idei papi lelkigyakorlat vezetésére Ft. Száraz László atyát, a Budapesti 
Központi Szeminárium spirituálisát kértem fel. A lelkigyakorlat a sólyomkővári 
plébánia vendégházában kerül megszervezésre, 2019. július 1-5. között. Hétfőn 
18.00 órakor szentmisével kezdődik a lelkigyakorlat, és pénteken reggel 8.00 
órakor szintén szentmisével fejeződik be. Részvételi szándékukat paptestvéreim 
szíveskedjenek 2019. június 1-ig jelezni hivatalomnál. Azok, aki máshol végzik 
lelkigyakorlatukat, szíveskedjen erről igazolást eljuttatni hozzám. 
 

⁎ ⁎ ⁎ 
 
Nr. 914/2019. 
HIVATÁSOK HÉTVÉGÉJE 
 
„Meg kell tapasztalnunk és meg kell mutatnunk, hogy Isten képes betölteni a 
szívünket, képes boldoggá tenni minket, olyannyira, hogy nem kell máshol 
keresni boldogságunkat.“ (Ferenc pápa szavai a szerzetesekhez) 
Húsvét 4. vasárnapján tartja az egyház a Hivatások Világnapját: ilyenkor a 
földkerekség minden táján azért imádkozunk, hogy a Jó Pásztor óvja a 
szolgálatára elköteleződött papokat és szerzeteseket, illetve támasszon új papi és 
szerzetesi hivatásokat.  Ezért arra hívom Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy 
2019. május 12-én, Húsvét 4. vasárnapján helyezze az oltárra az egyházmegye 
papjainak, szerzeteseinek és papnövendékeinek neveit tartalmazó cetliket (a 
névsort csatolmányban küldjük), a szentmise végén pedig hívja meg a híveket, 
hogy húzzanak egy cetlit és a hét folyamán imádkozzanak egy tized rózsafűzért 
a cetlin megnevezett személyért. 
 
Május 11-12-én megszervezzük a Hivatások Hétvégéje elnevezésű programot 
is. A találkozó az egyházmegye azon fiataljait célozza meg, akik a papi vagy a 
szerzetesi élet iránt érdeklődnek. Kérem a Paptestvéreket, hogy egyeztetve a 
helyi hitoktatókkal, tanárokkal intézzenek meghívást a nevemben azon 
középiskolás korú fiatalok felé, akikben felfedezni vélik a hivatás csiráit. 
Buzdítsák és segítsék őket, hogy vegyenek részt egy egészen egyedülálló, 
Nagyváradon tartandó programon, amely szombaton 10 órakor kezdődik és 
vasárnap ebéddel fejeződik be. A részletes programot a jelentkezőkkel idejében 
ismertetjük, de már most jelezzük, hogy ismerkedés, közös ünneplés, ima és 
beszélgetés fogja kitölteni ezt az időt.  Nagy szeretettel várok minden érdeklődő 
fiatalt és örömmel osztom meg velük ezt a napot, hogy kölcsönösen erősítsük 
egymást Isten akaratának teljesítésében.  
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Nr. 915/2019. 
FELVÉTELI A GYULAFEHÉRVÁRI SZEMINÁRIUMBA 
 
A Gyulafehérvári Papnevelő Intézet felvételit hirdet a papság iránt érdeklődők 
számára. Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, plébánosi ajánlásuk kíséretében 
2019. július 10-ig terjesszék fel az érdeklődők nevét Püspöki Hivatalomhoz. Az 
előkészítő és a felvételi a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben 2019. július 
14-18. között kerül megszervezésre, ide kell megérkezni 2019. július 14-én, 
vasárnap 19.00 óráig. A felvételi anyagát a Püspökségen vagy a SIS honlapján 
lehet megszerezni: www.seminarium.ro.  
 
A beiratkozáshoz szükséges okmányok: születési igazolvány (certificat de 
naştere) hiteles másolata; keresztelési és bérmálási igazolás; szülők egyházi 
házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges); érettségi diploma (diploma de 
bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás; orvosi igazolás 
(adeverinţă medicală); a plébános ajánló levele; saját kezűleg írt kérvény a 
megyés püspökhöz címezve. A felvételi díja 70 RON (beiratkozás) + 30 RON 
(kezelési költség), amit a felvételire történő beiratkozáskor, helyben kell a 
titkárságon befizetni.  
 
Bővebb felvilágosításért a rektorhoz vagy a titkársághoz lehet fordulni: András 
István, mobil: 0752-245060, E-mail: sis.rektor@gmail.com; Ferencz Margit, 
mobil: 0745-770.134;  
 

⁎ ⁎ ⁎ 
 
Nr. 916/2019. 
EGYHÁZTANÁCSOK MŰKÖDÉSÉRŐL 
 
2014/2015. szám alatt közöltük a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye 
Egyháztanács Szabályzatát (ld. VI./2015. sz. körlevél). Szükségesnek látom 
emlékeztetni paptestvéreimet, hogy a szabályosan megválasztott és megerősített 
egyháztanácsok működését a közölt szabályozás kereteihez igazítsák. Ez azt is 
jelenti, hogy a rendszeresen megtartott egyháztanácsi megbeszélésekről készített 
jegyzőkönyveket, az előírt feltételek betartásával hivatalomhoz is felterjesztik. 
Főleg a plébániai közösség anyagi javainak kezelésénél és a befektetések 
tervezésénél fontos bekapcsolni az egyháztanácsot a döntések és javaslatok 
megfogalmazásába. Továbbá, a plébániai közösség lelkiéletének fellendítésében, 
valamint a szeretetszolgálat megszervezésében is fontos szerepet vállalhatnak az 
egyháztanácsosok. Minden Paptestvéremnek legyen szívügye megfelelő lelki 
irányítással is ösztönözni az egyháztanács tagjait a közösség érdekében vállalt 
önzetlen szolgálatra.   
 
 
 
 

mailto:sis.rektor@gmail.com
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Nr. 917/2019. 
PONTOSÍTÁS AZ EGYHÁZI VAGYON KEZELÉSÉRŐL 
 
A püspök által kapott megbízás alapján, a lelkipásztori feladatok ellátása mellett, 
a plébánosnak, ill. a plébániai kormányzónak törődnie kell a gondjaira bízott 
plébánia anyagi javainak biztosításával, azok biztonságos kezelésével. Minden 
Paptestvérem figyelmébe ajánlom az ET 532. kánon előírásait, különösképpen 
pedig az ET 1284. kánon minden egyes pontját. Ismételten kérem 
Paptestvéreimtől, hogy az egyházközséget érintő jogügyletekben járjunk el 
maximális felelősséggel, az egyházi javak kezelésénél pedig kövessük 
mindenben az ide vonatkozó előírásokat. Külön utalok itt az egyházi javak 
elcserélésére, ill. eladására vonatkozó kérelmekre, amelyek az elmúlt időben 
mintha megszaporodtak volna. Ilyen jellegű megkereséseket minden egyes 
esetben hivatalomhoz kell felterjeszteni, tekintettel arra, hogy bármilyen további 
tárgyalást csakis a szóban forgó tulajdon hivatalos értékbecslését követően lehet 
kezdeményezni.   
 

⁎ ⁎ ⁎ 
 
Nr. 918/2019. 
SZPONZORIZÁLÁST SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY 
 
Tájékoztatom Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy új előírások szabályozzák a 
szponzorizálás név alatt ismert támogatási formákat (Legea nr. 30/10.01.2019). 
Az új törvény alapján csak olyan non-profit intézmény, egyházi jogi személy 
kaphat támogatást cégektől/támogatóktól, amely szerepel az adóhatóság 
nyilvántartásában. A szponzorizálási szerződést csak a regisztráció után lehet 
megkötni.  Mivel a regisztráció csak elektronikus úton lehetséges, az érdekeltek 
kérjenek tanácsot a Püspöki Hatóság könyvelési osztályán.  
 

⁎ ⁎ ⁎ 
 
Nr. 919/2019. 
TEMETŐK SZABÁLYZATA 
 
Temetőink kezelésének megszervezéséhez az itt közölt szabályzatot rendelem el. 
Kérem Paptestvéreimet, ismertessék ennek tartalmát az egyháztanáccsal, a 
temetők igazgatásánál pedig alkalmazzák az itt megfogalmazott irányelveket.  
 
 
Nagyvárad, 2019. április 5-én. 
 
 
 
        †Böcskei László s.k.  
           megyéspüspök 
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A RÓMAI KATOLIKUS TEMETŐK  
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
  
1.§. Az elhunytak eltemetése az emberi természet velejárója és a végső tisztelet 
megadásának a gesztusa. A keresztény embernek kijáró tiszteletadáshoz hozzá 
tartozik az is, hogy az elhunyt hívő hitbeli meggyőződésével összhangban levő 
temetési szertartásban részesüljön, ill. amennyiben lehetséges, olyan 
körülmények között kerüljön teste végső nyughelyre, ahol a katolikus környezet 
biztosítható, ill. ahol szerettei, katolikus hitüknek megfelelő módon róhatják le 
tiszteletüket és vallhatják meg a feltámadásba vetett hitüket.  
 
2.§. Az 1.§.-ban megfogalmazott alapvető emberi és vallási jogot az egyház saját 
temetők létrehozásával és működtetésével igyekszik biztosítani, amikor 
megfogalmazza azt az igényt, hogy: „Ahol lehetséges, legyenek az egyháznak 
saját temetői vagy legalább a világi temetőkben az elhunyt hívőknek szánt 
részek” (vö. CIC 1240.k. 1.§; 1241.k. 1.§.; art 5. p. 2.,  Legea 102/2014).  
 
3.§. A szabad vallásgyakorlásról szóló és a temetőkről szóló világi törvények is 
elismerik ezt a jogot, amikor kijelentik: „A vallási felekezeteknek lehet a 
tulajdonában és működtethetnek temetőket saját törvényeik által meghatározott 
módon, saját híveik számára. Az ilyen felekezeti temetők vallási identitása 
államilag garantált jog.” (vö. art. 28. p.1., Legea 486/2006; art. 4., Legea 
102/2014).  
 
4.§. Az egyház saját temetőjét, vagy a közös temetőben az egyház részére 
elkülönített részt szabályszerűen meg kell áldani. (vö. CIC 1240.k. 1.§.) A 
temetőben, kiemelt helyen, kerüljön felállításra megváltásunk jele, a kereszt, és 
ezzel a jellel lássuk el az elhunytak sírjait is. Az így megáldott temető szent 
jelleget kap. 
 
5.§. Az ilyen megáldott és egyházi tulajdonban levő temetőt, egyházi 
(felekezeti) temetőnek nevezzük, amely rendeltetésével összhangban, az egyház 
saját híveinek temetésére fenntartott szent hely, amelyben Isten gyermekeinek a 
feltámadásra váró megszentelt teste ideiglenes pihenőhelyéül szolgál. 
 
6.§. Minden egyházi tulajdonban levő temetőre, ill. szerződés által, az egyház 
által működtetetett temetőkre, a jelen szabályzat előírásai vonatkoznak, 
figyelembe véve a temetőkre vonatkozó állami szabályozást is. (Legea 
102/2014) 
 
7.§. Jelen szabályozás rendeltetése keretet, ill. alapot kíván adni a helyi, 
plébániai, ill. filiális temetők, és azok működtetésére vonatkozóan, ezért jelen 
szabályzat, - az esetleg létező helyi hagyományokkal ill. szokásokkal, adott 
esetben döntésekkel - kiegészíthető. A kiegészített temetői szabályzatot viszont, 
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az érvényesség terhe alatt, az Egyházmegyei Hatóságnak kell jóváhagynia. (vö. 
CIC 1243. k., és art. 6. p. 3., Legea 102/2014)  
 
II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 
 
8.§. A tulajdonjog  
A temetőt – ha még nincs telekkönyvezve - az állami törvények szerint 
telekkönyvezni kell a plébánia nevére. Ugyancsak a temetőkápolnát is, 
amelynek adatait az alábbi sorokba kell bevezetni. 
 
A ____________________________________________________ 
plébánia/fília temetőjének ____________________________________ 
település Telekkönyvi Hivatalában bejegyzett adatai a következők: telekkönyvi 
szám ____________________ kataszter szám _________________, kiterjedése 
/felülete_______________________ négyzetméter.  
Tulajdonosként___________________________________________________ 
van bejegyezve.  
A temető területén a következő épületek találhatók:  
________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
 
9.§. A temető működtetése  
1. Mivel a temető egyházi tulajdon, működtetése a tulajdonos felelőssége és 
feladata (vö. art. 6. p. 2., Legea 102/2014), amelyet a temetőgondnokság által 
valósít meg. A temető gondnokság az Egyháztanács keretén belül (A nagyváradi 
egyházmegye egyháztanács szabályzata, 2014/2015. sz., V. fej., 5.5.e. p.) és a 
helyi plébános felügyelete alatta végzi feladatát, a jelen szabályzat által  
meghatározott keretek szerint. Ezen bizottság elnöke a mindenkori plébános.  
 
2. A temetőgondnokság legkevesebb 3 tagú legyen, amely testület a felmerülő 
problémákat az elnök által összehívott gyűléseken próbálja orvosolni. 
 
3. A tulajdonos, a temető működtetésének és karbantartásának feladatát egy 
szakirányú céggel kötött szerződés által is biztosíthatja, a jelen szabályzat által 
meghatározott keretek betartásával (ld. art. 14. p. 2., Legea 102/2014). 
 
10. § Helyi szokások  
A jelen szabályzat hatályba lépésétől kezdve a különböző helyi szokások és 
hagyományok csak és kizárólagosan a jelen szabályzat keretei között 
gyakorolhatók. Kétes esetekben az Egyházmegyei Hatóság illetékes dönteni. 
Különös figyelmet fordítsunk a következő alapelvekre és kívánalmakra:  
 
a) Azok, akik életükben egy közösséghez tartoztak, haláluk után is közös helyre 
legyenek eltemetve, ahol együtt várják a feltámadást.  
 



15 
 

b) A katolikus temetőt meg kell áldani, jól be kell keríteni és - lehetőleg - zárva 
kell tartani. A temető közepén, kiemelkedő helyen a temetői feszület álljon.  
 
c) A temetőben kápolnát vagy egyéb építményt emelni kizárólag az 
Egyházmegyei Hatóság előzetes írásbeli engedélyével szabad. Ezen rendelkezés 
megszegői tettük jogi következményeivel számolnak. 
 
11.§. A temetők és a sírok tervrajza  
1. A temető területét parcellákra, sorokra és sírhelyekre kell osztani. A temetőről 
pontos tervrajzot kell készíteni, amelyben minden egyes sír, a név, a sír jellege 
és kidolgozása alapján azonosítható. A különböző parcellákat betűvel, a 
temetkezési helyeket számokkal kell megjelölni. Ez a tervrajz a plébániai 
irodában, illetve a temető gondnokánál őrzendő. 
 
2. A temetkezési helyek lehetnek sírok vagy kripták. A sírok tovább feloszthatók 
egyszemélyű, kétszemélyű- és családi sírokra.  
 
3. Minden egyes temetést a megadott rovatoknak megfelelően, rubrikák szerint a 
Temetői Könyvbe kell bevezetni. (lásd 1. Függelék) (vö. art. 15.,  Legea 
102/2014) 
 
4. A sírhelyekért, azok elhelyezése és nagysága szerint különböző díjakat lehet 
meghatározni. E díj négyzetméterenkénti meghatározásánál eligazítást adhat a 
temető fenntartási költsége, amit éppen a temetői bevételekből fedeznek. 
Sírboltok vagy kripták felállításához, külön díj szabható meg; ilyen esetben 
előzetes engedélyre van szükség az illetékes egyházi hatóság részéről.  
 
5. A sírhelymegváltás díjának ill. a temető területén alkalmazandó egyéb díjak  
megállapítása az egyháztanács joga és feladata. Az így megállapított díjakat az 
Egyházmegyei Hatóság hagyja jóvá az illetékes egyháztanács javaslatára.  
 
6. A sírhely és annak típusai alatt a következők értendők:  
a)- Egyszemélyes sír méretei: 1,10m x 2,20 m 
b)- Kétszemélyes sír méretei 2,60 m x 2,30 m. 
c)- Háromszemélyes sír méretei 2,60m x 3,30 m. 
d)- Négyszemélyes sír méretei 2,60 m x 4,30 m. 
 
7. A sír mélysége általában 2 méter, de ahol lehetséges, ott 2,20 m kell legyen. 
 
8. A sorokat és a sírokat úgy kell kijelölni, hogy közöttük az egyes sírok 
megközelítéséhez, és a sírok közötti takarítás munkájának elvégzéséhez elég 
hely legyen. 
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12.§. Sírhelyváltás/Koncesszió  
1. A temetőben sírhelyet váltani, sírt ásni, temetni, és exhumálni, valamint sírt 
bekeríteni, ill. sírkövet állítani, csakis az illetékes helyi egyházi hatóság előzetes 
engedélyének birtokában lehet. 
 
2. A sírhelyek használatának formája a Koncesszió, ami azt jelenti, hogy aki 
sírhelyet vált, az a sírhely fölött a jelen szabályzat értelmében meghatározott 
időszakra kap használati jogot, miközben a tulajdonjog továbbra is az egyházé 
marad. A koncesszió lejárta után, a jelen szabályzatban foglalt feltételek 
megtartásával, a szerződés újabb időszakra megújítható.  
 
3. Koncessziós joga csak a Római Katolikus Egyház híveinek van, akik egy 
koncessziós szerződést kötnek, a sírhely megváltásakor a plébániával, kettő 
példányban. A koncessziós szerződés mintapéldánya a jelen szabályzat részét 
képezi. A szerződés egy példányát a bérlő/használó, a másik példányát a 
plébánia kapja meg. A plébániai példányt az irattár temetőműködtetésének 
részlegében kell elhelyezni.  (lásd 3. Függelék – Szerződés minta) 
 
4. Vegyes házasságok esetében, a katolikus fél mellett lehet biztosítani 
temetkezési helyet a nem katolikus házastárs számára is, de ebben az esetben a 
nem katolikusokra vonatkozó díjszabás alkalmazandó.   
 
5. Más vallású személyek nem koncesszionálhatnak sírhelyet az egyház 
temetőjében, de megújíthatnak egy már meglevő koncessziót azon sírhelyekre 
vonatkozóan, ahol családtagjaik vannak eltemetve, biztosítva így azt, hogy őseik 
sírhelye a család gondozásában maradhasson. Ezekbe a sírokba temethetők 
olyan családtagok, akik más vallásúak, de csak a rokonság 1 és 2 fokáig 
(gyerekek, testvérek). Ezen személyek számára is a nemkatolikusokra vonatkozó 
díjak alkalmazandók.  
 
6. A sírhely bérlési ideje, bár a helyi szokásokhoz igazodik, nem lehet 7 évnél 
kevesebb, de nem haladhatja meg a 10 évet. Amennyiben a család a sírhelyet 
hosszabb időre óhajtja megtartani és gondozni, megteheti, amennyiben a 
sírhelyet újabb bérlési időszakra megváltja hosszabbítási díj ellenében. (vö. 
1281.k. 1 és 2.§) 
 
7. Amennyiben valamely sírhelyet a meghatározott bérlési idő elteltével az 
érdekeltek nem váltanak meg idejében, az megszüntethető vagy más 
érdeklődőnek tovább adható.  
 
8. Azokat a helyeket, melyeknek bérlési ideje lejárt, 6 hónapon keresztül 
hirdetés formájában ki kell függeszteni a plébániatemplom hírdetőtábláján, 
illetve a temetőben. Amennyiben ezen időszak alatt nem jelentkeznek a bérlők, 
hogy meghosszabbítsák a bérleti szerződést, a sírhelyet másnak tovább lehet 
adni.  
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9. A sírhely bérlési ideje alatt, a sírhelyet nem lehet továbbadományozni más 
személyeknek csak a törvényes jogutódoknak. A bérlő elhalálozás esetén a 
bérleti szerződés a törvényes jogutódra szál.  
 
13.§. Sírkövek  
1. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy a temetőben eltemetett hozzátartozóinak 
sírjára sírkövet emeljen, a sírhelyet bekeretezze, illetve a sírhelyet teljesen 
befedje. Ennek a helyi szokások szerint kell történnie, az egyházi hatóság 
előzetes, írásbeli engedélyének birtokában.  
 
2. A felállítandó sírkő tervét, és a sírkő feliratát képező szöveget előzetes 
jóváhagyás végett be kell nyújtani a plébánia hivatalnak azért, hogy sem a 
kegyelet, sem a keresztény szimbolika, sem pedig a helyesírás szabályai ne 
szenvedjenek sérelmet. Ízléstelenséget és giccset határozottan kerülni kell.  
 
3. A temetőben felállított sírkövek a hozzátartozók, illetve azoknak tulajdonát 
képezik, akik azt állíttatták. Ezeket a köveket örökölni lehet, vagy el is lehet 
adni, de kizárólag csak a temető területén belül.  
 
4. Elhagyatott sírköveket, – hacsak nem kiemelkedő személyiségek sírköveiről 
van szó, akikről a 14.§. tesz említést, – a temető területén belül el lehet adni. Az 
így nyert pénzösszeget a temető pénztárába kell tenni. 
 
14.§. Kiemelt figyelmet igénylő sírhelyek  
1. Papokat, különösképpen a plébánosokat - hacsak érvényes végrendelet 
másképpen nem rendelkezik a temetés helyével kapcsolatban - a temetői kereszt 
közelében kell eltemetni. Sírjaikat nem szabad másfelé helyezni. Ezen sírok 
gondozása az egyházközség feladata. Azért, hogy ez meg is történjen, a 
mindenkori plébános felel.  
 
2. A szerzetesek esetében, sírjaikról elsősorban maga a szerzetesrend köteles 
gondoskodni, amennyiben ez már nem lehetséges, maga az egyházközségre 
hárul ez a feladat.  
 
3. Mindazon személyek sírhelyeit, sírboltjait, illetve sírköveit, akik különleges 
érdemeket szereztek az Egyházban, az egyházközségben illetve a társadalomban, 
vagy pedig történelmi jelentőséggel bírnak, a temetői közigazgatás köteles 
nyilvántartani, azokat karbantartani és gondozni. Mindez vonatkozik elsősorban 
a papok, felekezeti tanítók, kántorok és egyházgondnokok sírhelyeire, illetve 
sírköveire. Ezek a sírhelyek csak rendkívüli esetben és csak a Püspöki Hatóság 
előzetes engedélyével számolhatók fel. (lásd 2. Függelék)  
 
4. A Püspöki Hatóság különleges védelme alatt állnak az 1850 előtti években 
állított, homokkőből vagy vörös márványból készített sírkövek. Ezeket nem 
szabad eredeti helyükről eltávolítani és mindegyiket külön nyilvántartásban kell 
tartani.  
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15.§. Pénzkezelés  
1. A temető közigazgatása az egyházi közigazgatás szerves részét képezi, és az 
egyházi illetékes szervek (esperes, főesperes, Püspöki Hatóság) felügyelete alatt 
áll.  
 
2. A temetői bevételeket az adományok, a különböző díjak és a szabályosan 
eladott javak értéke képezik. A kiadásokat a temető karbantartási költségei és a 
bérkifizetések összegei képezik. 
 
3. A temetői könyvelés és nyilvántartás a következőkre terjed ki: a temetői 
térkép, a telekkönyv, a sajátságos sírhelyek jegyzéke és nyilvántartása, valamint 
a bevételek és a kiadások naplója.  
 
4. Temetői kiadásokat csak a Temetőgondnokság jóváhagyásával szabad 
végezni, mely bizottság elöljárója maga a plébános. A temetői közigazgatásban 
is kötelező a megfelelő hivatalos nyugták kiállítása.  
 
16.§. A temető jellege  
1. Minden olyat, ami temetőink katolikus jellegét veszélyeztetné, illetve sértené, 
szigorúan kerülni kell. Ezért elsősorban a mindenkori plébános hordozza a 
felelősséget, de vele együtt maga az egyházközség, ill. az egyháztanács is. 
 
2. Különleges gondot kell fordítani a temetői kereszt, illetve a temetői kápolnák 
és ravatalozók fenntartására és gondozására.  
 
3. A 14.§.-ban említett személyiségek kivételével, sírhelyeket csak szükség 
esetén szabad felszámolni. Kívánatos, hogy a sírkövek eredeti helyükön 
maradjanak, gondolva arra, hogy esetenként a sírt t idővel úgyis természetes 
növényzet fogja beborítani.  
 
10.§. A temetői személyzet, alkalmazottak  
1. Ha az egyházközség temetői felügyelőt, temetőőrt vagy sírásót alkalmaz, az 
alkalmazás mindig érvényes munkaszerződés megkötésével kell történjen.  
 
2. Még akkor is, ha az előző pontban említett személyzetet nem a helyi 
egyházközség fizeti (szolgáltatásokat vállaló cégek esetében), tevékenységükben 
alá vannak rendelve a jelen szabályzatnak, ill. a mindenkori plébánosnak, és a 
Püspöki Hatóság utasításainak is. Az ilyen személyzetnek szigorúan tilos a 
sírkövek önkényes elsajátítása és eladása, valamint a nem engedélyezett 
munkálatok elvégzése. Ezen tilalom érvényes olyan esetben is, amikor a bérlő 
rendelésére kerülne megvalósításra egy munkálat.  
 
3. Amennyiben a temetői alkalmazottak, beleértve ide a 2.) pontban említetteket 
is, kihágások megalapozott vádjával gyanúsíthatók, a Püspöki Hatóság 
megtilthatja nekik a temetői szolgálatot, és amennyiben anyagilag 
megkárosították a temetőt, jogi eljárást is indíthat ellenük.  
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11.§. Más vallásúak  
1. A fenti rendelkezésektől eltérően, a másvallásúak akkor is kaphatnak sírhelyet 
a katolikus temetőben, ha életükben kiemelkedő módon támogatták a katolikus 
egyházat, ill. ha olyan felekezetekhez tartoznak, akinek a helységben nincs saját 
temetője. Utóbbi esetben a lehetőség nem általános, csak személyre 
alkalmazható és nem az egyházközségre. (vö. art 5., Legea 102/2014) 
 
2. Vegyes házasságból való családtagokra az előző pontokban megfogalmazott 
eljárás alkalmazandó. (vö. 12.§., 4., 5. p.)   
 
12.§. Temetések 
 
1. A temetőben temetést végezni, csak az un. „Adeverință de înhumare” és/vagy 
„Certificat de deces” alapján lehetséges, amelyet a haláleset helyén területig 
illetékes Polgármesteri Hivatal bocsátott ki. 
 
2. A járványos betegségben szenvedőket nem a temetőkápolnába, hanem 
egyenesen a sírhoz kell szállítani és eltemetni. Ez kizárólagosan az állami 
egészségügyi hivatal illetékes szervének és a Püspöki Hatóság írott engedélyével 
történhet.  
 
13.§. Exhumálások és újratemetések 
1. Az exhumálás és az újratemetés csak a temetőkezelő részéről lehetséges, az 
elhunyt családtagjainak vagy képviselőjüknek jelenlétében, az egészségügyi 
előírások betartásával. 
 
2. A sírokat megnyitni csakis egy év elteltével lehet. A temetés után 1 évvel 
történő exhumálás esetén, a kihantolt holttestet hermetikusan lezárt 
fémkoporsóba vagy bádoggal kibélelt hermetikusan lezárt fakoporsóba kell 
helyezni megtartva az egészségügyi hatóság előírásait. 
 
3. A temetéstől számított 7 év után az exhumálás az év bármely időszakában 
lehetséges, az egészségügyi hatóság engedélye nélkül is. 
 
4. A bűnügyi hatóság vagy a bíróság kérésére, az előírt engedélyek birtokában, a 
sírok bármikor megnyithatók.   
 
5. Bármilyen exhumálás esetében biztosítani kell a kegyeleti szabályok 
betartását.  
 
14.§. Temető felszámolása  
Katolikus temetők felszámolása csak rendkívüli és megalapozott helyzetben 
megengedett, és csak 30 évvel az utolsó temetés után. Ehhez a Püspöki Hatóság 
engedélyén kívül szükséges az illetékes állami hatóság hozzájárulása is. (vö. art. 
11., Legea 102/2014) 
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15.§. Rend és kegyelet  
1. A temető általános karbantartása, a főutak gondozása, fák ültetése illetve 
kivágása, vadbozótok eltávolítása és az elhanyagolt sírhelyekkel kapcsolatos 
gondoskodás a Temetőgondnokság, illetve a Plébánia Hivatal joga és 
kötelessége. (vö. art. 13.,  Legea 102/2014) 
 
2. Az egyes hívek kötelesek saját hozzátartozóik sírjait gondozni és ezeket, 
valamint azok környezetét rendben tartani. Tilos önkényesen fákat ültetni vagy 
kivágni; kivételt képeznek a sírokon levő díszbokrok.  
 
3. A növényhulladékok, illetve a temetői szemét gyűjtése céljából erre megfelelő 
helyet kell meghatározni és kijelölni a temető területén.  
 
4. Az elhunytak iránti tisztelet megköveteli, hogy az életben maradottak együtt 
viseljék gondját a temetőnek, a sírokat gondozzák és a temetőben a helyhez 
méltó módon viselkedjenek.  
 
III. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 
1. Jelen működési szabályzat a püspöki jóváhagyást és kihirdetést követően 
lép hatályba. Minden eddigi szabályzat és rendelkezés, mely a jelen 
szabályzattal ellentétes, hatályát veszti.  
 
2. Jelen működési szabályzat előírásainak követésében figyelemmel kell 
lenni az ide vonatkozó állami előírásokra is. A szövegben feltüntetett civil 
törvényre vonatkozó utalások a szabályzat meghirdetésének idején bírnak 
jogerővel. Bármilyen utólagos módosítás alkalmazandó a törvényes kereteken 
belül.   
 
 
IV. FÜGGELLÉK  
 
1. A temetői könyv kötelező rovatai a következők: sorszám, a temetés (év, 
hónap, nap), az elhunyt személy neve, életkora, elhalálozásának ideje, utolsó 
állandó lakhelye, eltemetésének helye (temetői rész/parcella, sor, sírhely, esetleg 
kripta), sírkő, megjegyzések. Továbbá a temetést kérő személy adatai: neve, és 
lakhelye.  
2. A különleges fontosságú sírhelyek jegyzéke a következő rovatokkal 
rendelkezik: plébánia/fília neve, sorszám, az elhunyt személy neve, 
foglalkozása, különleges érdemei, életkeret (születés és elhalálozás időpontjai), a 
temetés helye (temetőrész/parcella), sor, sír/kripta, sírkő, sírkővázlat, 
megjegyzések (sír állapota, az elhunyt jelentősebb művei, fényképek). 
 
3. Szerződés minta  
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CONTRACT DE CONCESIUNE LOC DE VECI 
nr. _________/__________ 

 
 

Art. 1 Părțile contractante 
PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ____________________  în calitate de 
CONCEDENT 
și 
D-nul/Dna______________________________________________________cu 
domiciliu 
__________________________________________________________posesor 
BI/CI  seria_______nr.____________CNP____________________________, 
cu reședința 
________________________________________________________________, 
telefon ___________________, în calitate de CONCESIONAR 
 
am încheiat prezentul contract în următoarele condiții: 
 
Art. 2 Obiectul contractului  
Obiectul contractului îl reprezintă concesionarea locului de înhumare parcela 
________ rândul__________numărul__________din Cimitirul Romano-Catolic 
____________________________. 
 
Art. 3 Prețul concesiunii 
3.1. Prețul concesiunii este de ___________(_______________________) 
RON.  
3.2. Prețul concesiunii se achită până la data de 30 septembrie pentru anul în 
curs, sau la semnarea contractului pentru întreaga perioadă a concesionării.  
 
Art. 4 Durata contractului 
Contractul se încheie pe o perioadă de________de ani începând cu data semnării 
prezentului contract, putând fi prelungit la cererea concesionarului prin act 
adițional și în conformitate cu prevederile Regulamentului Cimitirului avizat de 
autoritatea competentă. 
 
Art. 5  Drepturile și obligațiile părților 
5.1. CONCEDENTUL se obligă să respecte Regulamentul de organizare și 
funcționare a cimitirului. 
5.2. CONCESIONARUL se obligă: 
a)  să cunoască și să respecte Regulamentul de organizare și funcționare al 
cimitirului 
b) să achite la zi prețul concesiunii. 
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Art.6  Încetarea contractului 
Contractul încetează: 

a) la expirarea termenului de concesiune. 
b) prin reziliere pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de 

către concesionar. 
c) când locul de veci este lăsat în părăsire și neîngrijire timp de 2 ani, situație 

în care contractul se reziliază de drept fără intervenția instanței, prin 
simpla notificare a concesionarului.  

d) când nu a fost achitat prețul concesiunii în termen de 6 luni de la data 
scadenței plății, situație în care contractul se reziliază de drept fără 
intervenția instanței prin simpla notificare a concesionarului  

e) prin renunțarea concesionarului.  
 
Prezentul contract s-a încheiat azi _______________________ în două 
exemplare originale. 
 
 
CONCEDENT       CONCESIONAR 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


