
NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG KÖZTEMETŐ ÁLTALÁNOS RENDJE 

 
1. A temető rendjét az üzemeltető biztosítja. 

2. A köztemető korlátozott használatú közterületnek minősül. 

3. A temetőben tartózkodni a temető kapuján kifüggesztett nyitvatartási időben lehet. A temető 

nyitvatartási idejét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.  

4. A temető területén, 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. Az általa 

okozott károkért az őt felügyelő felnőtt tartozik felelősséggel.  

5. A temetőbe – vakvezető kutya kivételével – állatot bevinni nem szabad. A temetőben legeltetés, 

talaj vagy gyep felásása – a sírokat kivéve – tilos! Szemetet lerakni csak az üzemeltető által kijelölt 

helyen szabad. A szemétlerakó helyen összegyűlt szemét folyamatos elszállítása az üzemeltető 

feladata. 

6. A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítson. A temetőben tilos 

hangoskodni, bármely olyan magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést sérti vagy sértheti, és a 

látogatókat megbotránkoztatja! Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb 

hatás nem zavarhatja a szertartást. Tilos továbbá a temetőben olyan tevékenységet folytatni, amely a 

temető vagy a temetőt látogató személyek nyugalmát indokolatlanul zavarja! 

7. A temető teljes területén tilos bármilyen tevékenységet reklámozni, szórólapokat – az üzemeltető 

által engedélyezett és a temető biztonsága érdekében, illetve az ügyfelek tájékoztatása érdekében 

elhelyezendők kivételével – elhelyezni.  

8. A látogatók a temetőbe járművel csak a kijelölt parkolóhelyig hajthatnak be, kivéve a mozgásukban 

korlátozott személyeket szállító járművek. A temetőben történő közlekedés során mindenki köteles 

betartani a KRESZ előírásait! 

9. Hétfőtől-péntekig 17:00 óra után, Szombaton, Vasárnap és munkaszüneti napokon kivitelezői 

munka nem folytatható.  

10. A temető területén csak a sírok és sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat, koszorút, sírlámpát 

(mécsest), virágot, virágcserepet, vázát szabad elhelyezni.  

11. A temetőben gyertyát gyújtani legkésőbb a zárási időt megelőzően egy órával szabad. Ügyelni 

kell azonban arra, hogy tűz ne keletkezzék. A gyertyát gyújtó, tűz okozása esetén, büntetőjogi 

felelősséggel tartozik.  

12. Ülőpadok a temető üzemeltetője által kijelölt helyen és módon helyezhetők el. 

13. A növények ültetésének módozatait, továbbá azt, hogy milyen tárgyakat szabad a sírok díszítése 

céljából a temetőbe bevinni, az üzemeltető állapítja meg. 

 

 



14. Élő fák vagy egyéb fás növények ültetéséhez a temető üzemeltetője ad engedélyt. A fás növények 

síroktól olyan távolságra kerülhetnek ültetésre, hogy azok növekedése közben sírokban kár ne 

keletkezzen.  

15. Élő fa vagy egyéb fás növényzet kivágásához a temető fenntartójának engedélye szükséges, de a 

temető teljes területén elsődleges szempont a favédelem. A parcellákon belüli fák gallyazását, 

kivágását az üzemeltető a kérelmező költségére végezheti el. 

16. A temető területén csak a sírhelyek, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak helyezhetők 

el. Más tárgyat elhelyezni, bokrot, vagy fát ültetni csak az üzemeltető előzetes engedélyével szabad. 

17. A szabályellenes elhelyezett síremlékek, tárgyak eltávolítására a temető üzemeltetője felhívást ad 

ki, amennyiben az 15 nap alatt nem történik meg, azt a temető üzemeltetője az érdekeltek költségére 

elvégezheti.  

18. A temető területén engedély nélkül elhelyezett tárgyakat a temető üzemeltetője előzetes 

tájékoztatás nélkül eltávolíthatja. A temető rendjét zavaró tárgyakat az üzemeltető jogosult 

eltávolítani. 

19. A sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre felhasználni tilos! 

20. A temetőben a sírhelyek, urna temetőhelyek bekerítése tilos, arra engedély nem adható. A 

sírbolthelyek bekerítése csak az üzemeltető engedélyével az általa engedélyezett módon történhet.  

21. A sírhely felett rendelkezési joggal bíró személy köteles a sírt rendben tartani, a síremlék, sírbolt 

karbantartásáról gondoskodni. A sírhely gondozása magában foglalja a síremlék, illetve sírbolt 

keretek között biztosított területek rendben tartását is. 

22. A sírhely gondozásánál keletkezett szemetet a temetőben elhelyezett szemétszállító konténerekbe, 

vagy a temető gondnoka által kijelölt szemétgyűjtő helyekre kell elhelyezni. 

23. A sírhely feletti rendelkezési jog gyakorlása kiterjed a temetkezési hely gyomtalanítására, a 

temetési helyre helyezhető síremlék, sírjel állítására és mindezek együttes karbantartására, 

gondozására, melyet a sírhely birtokosa köteles rendszeresen elvégezni. 

24. Gondozatlannak minősül az a sírhely, amelyen a gyomnövények túlnövik az eredetileg elhelyezett 

kultúrnövényeket, vagy a kultúrnövények túlnövik a sírhelyet.  

25. A gondozatlan, kegyeletet sértő, elhanyagolt sírok rendbetételét – ha az üzemeltető indokoltnak 

tartja, különösen a nagyra nőtt fák, bokrok, stb. – minden előzetes értesítés nélkül elvégezheti, 

növényzetét lekaszálhatja és ezen munkálatok költségét a sírhely felett rendelkezőre háríthatja, az 

újraváltáskor érvényesítheti. 

26. A sírokon kinőtt gyomnövények között lévő, vagy rossz helyre ültetett növényekben, a kaszálási 

munkák során bekövetkezett károkért az üzemeltető felelősséget nem vállal. 

 



27. Növényt ültetni csak a nyitott síremlék belsejébe, illetve zárt síremlék esetén a fed lapon 

elhelyezett virágtartóba szabad. Tilos növényt ültetni a sírok, sírhelyek, urnasírhelyek közé és köré! 

28. A sírokra ültetett növények nem terjeszkedhetnek túl a temetkezési helyen és nem 

akadályozhatják a sírok közötti közlekedést, illetve a végzendő munkákat. 

29. A sírhely gondozásával kapcsolatosan keletkező szemetet a sírhelyek között tárolni tilos! Az 

üzemeltető biztosítja a hulladék – kijelölt helyről történő – elszállítását, és a zöldterület fenntartását. 

30. A sírok növénnyel való díszítését, ápolását hozzátartozók végzik, de megbízás alapján és térítés 

ellenében – a temető üzemeltetőjének tudomásával – más is végezheti. 

31. A temető területéről sírkövet, síremléket, fakeret és fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak a 

temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után, az üzemeltető írásbeli engedélyével szabad 

kivinni. A kiszállítás előtt a jogosultságot az üzemeltető köteles ellenőrizni.  

32. A temetőben végzett ipari munkánál törekedni kell a zaj csökkentésére. 

33. 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.  

34. A temetkezési hely felett rendelkező által, az üzemeltető engedélye nélkül végezhető munkák: 

a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása;  

b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése. 

35. Szakipari munka végzéséhez szükséges anyagok és felszerelések szállítása céljából a 

vállalkozóknak a temetőbe járművel behajtani az üzemeltető engedélyével lehet. 

36. Temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajos munka a temetőben nem végezhető. 

37. A temetőben végzett munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni. 

Gépjárművel a temető területén lévő utakon csak úgy szabad megállni, hogy a parkoló jármű mellett 

egy másik gépjármű biztonságosan el tudjon haladni. 

38. A síremlékek, sírboltok építéséhez szükséges anyagokat úgy kell tárolni, hogy az utak, járdák 

forgalmát ne zavarja. Az építőanyagnak a temetőbe való beszállításához az üzemeltető hozzájárulása 

szükséges. Az építkezés végeztével a megmaradt anyagokat, a keletkezett hulladékot az építőnek 

haladéktalanul el kell szállítani és az építkezéshez használt közterületet helyre kell állítani.  

39. A sírokat, sírboltokat, az azokon levő tárgyakat, síremlékeket, továbbá a temetőben levő 

épületeket, ültetvényeket és egyéb tárgyakat, a temető fáit, bokrait és egyéb növényzetét rongálni, 

vagy beszennyezni, úgyszintén a sírok vagy sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül 

eltávolítani tilos! A temetőben szemetelni tilos! 

 

 



40. Szolgáltatást végző szervezet a munkavégzése során keletkezett hulladék, szemét összeszedéséről 

és elszállításáról köteles gondoskodni. Munkavégzés során a szomszédos sírokban okozott 

rongálódást a szolgáltatást végző köteles helyreállítani! 

41. Ha a sírjel vagy sírbolt összeomlásától lehet tartani vagy az az élet és vagyonbiztonságot 

veszélyezteti, az üzemeltető felszólíthatja a fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét, hogy 

gondoskodjanak a helyreállításról. Közvetlenül élet vagy balesetveszély esetén az üzemeltető köteles 

az élet-, balesetveszélyes helyzetet megszüntetni és a felmerülő költségeket a sírhely felett 

rendelkezőre átháríthatja.  

42. Az urnafülkék gondozásáról (állagmegóvás, díszítés) a sírhely felett rendelkező köteles 

gondoskodni.  

43. Az urnafülkék díszítését oly módon kell végezni, hogy az nem haladhatja meg az urnafülke 

táblájának méretét, nem érhet át másik fülkére. Tilos az urnafalakon az urnatáblák síkjából kiálló 

bármilyen tárgyat – kivéve az urnatáblára szerelt urnavázát – elhelyezni! 

44. A kolumbárium fülkék előrészén a közízlést sértő virágtartók, díszítések vagy feliratok nem 

helyezhetők el.  

45. A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a használati díjat megfizette. Az ő halála esetén 

az általa további rendelkezőnek megjelölt személy, annak hiányában pedig a törvényes örökös.  

46. A temetőkben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az üzemeltető 

gondoskodik. Az urna kiadását az kérheti, akinek rendelkezési joga van, azaz névre szóló temetési 

számlával vagy újraváltási papírral rendelkezik.  

47. Aki a temető területére engedély nélkül urnát hoz be vagy visz ki, a temetkezési helyről urnát 

vesz ki vagy oda urnát helyez be, az szabálysértést követ el. 

48. Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásos temetésről 

gondoskodóval, úgy az urna részére történő kiadásához a rendelkezésre jogosulttól hozzájárulást kell 

beszereznie. Ilyen személy hiányában a hozzájárulást a PTK. 685. §-ának b) pontja szerinti 

sorrendben az elhalt közelebb álló hozzátartozójától kell beszereznie.  

49. A sírboltba a férőhelynek megfelelő koporsó helyezhető el. Összeexhumálással a férőhely 

darabszámánál több személy is elhelyezhető a sírboltban.  

50. A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik.  

51. A temettető kívánságára történő halott-, illetőleg urnaáthelyezés vagy urnakiadás folytán 

megürült sírhelyek és urnafülkék számlával igazolt megváltási díjának időarányos részét a jogosult 

részére vissza kell téríteni. 

52. A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.  

 

 



53. A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: 

a) sírhely (koporsós temetés esetén) 25 év; 

b) urnafülke, urnasírhely 10 év; 

c) sírbolt 60 év. 

amelyek a lejárat után meghosszabbíthatók. A használati idő lejártával a temetkezési hely díjfizetés 

ellenében újra megváltható.  

54. Temetéskor,- amennyiben a sírhely érvényességi ideje koporsós temetés esetén kevesebb mint 25 

év, urnás temetés esetén kevesebb mint 10 év – a temetés jellegétől függően a sírhely bérleti díját ki 

kell egészíteni,- az aktuális éves díjakkal számolva – mégpedig úgy hogy a rendelkezési jog 

időtartama a temetés napjától számítva:  

a) sírhelynél koporsós temetés esetén 25 év; 

b) sírhelynél urna elhelyezés esetén 25 év; 

c) urnafülke, urnasírhely esetén 10 év; 

d) sírbolt esetén 60 év legyen. 

55. Ha a használati idő elteltét követően ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt 

minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni. 

56. Halott átvétel-kiadás időpontját minden esetben egyeztetni kell az adott hely gondnokával.  

57. A temető nyitva tartását az évszakhoz igazítva kell biztosítani. A nyitvatartási időt a temető 

üzemeltetője állapítja meg. A temető bejáratánál a nyitvatartási időt jól látható helyen ki kell 

függeszteni. A temető kapujának bezárását jelezni kell.  

A temető nyitvatartási ideje: 

március 01.-tő október 30.-ig 630-2100 

október 31.-től november 01.-ig 600-2100 

november 02.-től február 29.-ig 700-1800 

 

 

 

 

 

 

 

Nyírpazony Településüzemeltetési  

                                                                             Kft. 
 


