
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 

4/2014.(111.21.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 27/2007.(lX.2S.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 40.§ (3) bekezdésében és a 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi (LXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ (1) A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 27f2007.(IX.25 .) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Ör.) 4. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

"Temetkezési szolgáltatások" 

(2) Az Ör. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(2) Temetkezési szolgáltatások: az elhunyt hűtése, ravatalozás, a temetőben erre a célra 
rendszeresített szállító járművön történő szállítás, a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel 
történő szórása, urnaelhelyezés, sírásás, sírhelynyitás, sírbahelyezés, visszahantolás, újratemetés és 
exhumálással kapcsolatos feladatok ellátása. Ezen feladatokat csak az üzemeltető láthatja el és 
ebben az esetben az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezéseinek igénybevétele is kötelező." 

2.§ (1) Az Ör. 5. § (4)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

,,(4) A temető ravatalozó épületében a halottat a temetésig a hűtőkamrában kell elhelyezni. Az 
elhunyt ravatalozása és búcsúztatása csak a ravatalozóban történhet, kivéve ha a ravatalozás az 
illetékes hatóság engedélyével a temetőn kívül történik. A ravatalra helyezettek koporsói nyitva 
tarthatók. 
(5) Ha a holttest oszlása előrehaladott, a család előzetes értesítése után a koporsót le kell zárni. 
Egyébként a végleges lezárás csak közvetlenül a temetés, illetőleg a gyászszertartás előtt az elhunyt 
azonosítása után történhet meg. Fertőző betegségben elhaltak holttestét légmentesen lezárt 
koporsókban kell ravatalozni, de kívánságra üvegbetétet lehet alkalmazni. A halottak érintését meg 
kell akadályozni." 

3. § (1) Az Ör. 6. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

,,(3) Az elhamvasztott halottak hamvait tartalmazó urnákat 
a) urnafülkében, 
b) urnasírhelyben, 
c) urnasírboltban, 
d) rátemetéssel hozzátartozók sírjában, 
e) sírboltban és 
f) temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül a Temetkezési törvényben és a hozzá kapcsolódó 

Végrehajtási rendeletben foglaltak szerint lehet elhelyezni. 
(4) A hamvak az arra kijelölt helyen a kormányrendeletben előírt feltételek szerint bemosathatóak 
illetve szétszórhatók." 
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(2) Az Ör. 6. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(ll) A hamvakat tartalmazó urnát az eltemetésre köteles személynek a törvényben előírt 

feltételek alapján ki kell adni. A hamvak temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül i elhelyezése 
esetén az eltemetésre kötelezett személy te ljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba 
foglalt nyilatkozatának meglétéről az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti, az eltemetésre kötelezett 
személyek nyilatkozata iról szóló nyilvántartás vezetésére és az ezzel kapcsolatos igazolás 
kiadására - mely alapján a hamvakat ki kell adni - az önkormányzat a nyíregyházi Északi 
köztemetőt jelöli ki. A kiadással kapcsolatban felmerült költségek a kiadást kérő személyt 
terhelik." 

4. § (1) Az Ör. 7. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

"Sírhelyek, sírboltok, urnafülkék, urnasírhelyek, urnasírboltok használati ideje" 

(2) Az Ör. 7. § (5)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

,,(5) Az urnasírhely, urnasírbolt használati ideje: 25 év. 
(6) A használati idő meghosszabbítása esetén az újraváltáskor érvényben lévő sírhely díjat kell 

megfizetni. A használati idő meghosszabbítására az elhaltnak az a hozzátartozója jogosult, aki a 
temetési hely használati idejét megváltotta . Ezek hiányában a Ptk. nyolcadik könyv 8:1 § (1) bekezdés 
1. pontjában meghatározott törvényes öröklési rend szerinti sorrendben jogosultak a használati idő 
meghosszabbítására a közeli hozzátartozók, akik e rről írásban nyilatkoznak." 

(3) Az Ör. 7. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki : 

,,(9) A sírhely felett rendelkezési joggal bíró személyt a sírral, a sírok közötti területtel és a síron 
található síremlékkel kapcsolatban gondozási és rendben tartási kötelezettség terheli ." 

5. § Az Ör. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(l) A díszsírhelyek a temetőnek erre a célra rendelt területén fenntartott sírhelyek, illetve 
amelyeket az önkormányzat a haza, a város érdekében végzett, kimagaslóan eredményes munkában, 
hosszan tartó közéleti tevékenységben, kiemelkedő érdemeket szerzett személyek részére 
adományoz. A díszsírhelyek adományozása a polgármester feladata, amelynek gyakorlásáról a 
döntést követő Közgyűlésen beszámol. A díszsírhely kijelölését a temettetővel történő egyeztetést 
követően a temető üzemeltetője végzi." 

6. § Az Ör. a következő 8/A §-al egészül ki: 

,,8/A § Emlékművek, Emlékhelyek 
(1) A temetőben emlékművek létesítésére a temető fenntartója ad engedélyt. 
(2) A Nyíregyházi Északi temetőben található speciális emlékhely az " Emlékfal" . Az " Emlékfal" azt 

a célt szolgálja, hogy aki ismeretlen, vagy ismert, de távoli, vagy a kegyelet leróvására alkalmatlan 
helyen nyugszik, az ő hozzátartozói k is méltó körülmények között tudjanak emlékezni 
elhunytjaikra. Az "Emlékfal" kialakításának és használatának szabályait a temető üzemeltetője az 
általa készített szabályzatban határozza meg." 

7. § (1) Az Ör. 9. § la. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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" la.) A temetőben lévő sírhelyek belső méretei :egyszemélyes sírhely: 200 cm. hosszú, 90 cm. 
széles, 200 cm . mély;kétszemélyes sírhely : 200 cm . hosszú, 190 cm . széles, 200 cm . mély. 
A sírkeret közötti távolság 50 centiméter. A parcellákon belül felszámolt és újraértékesítésre kerülő 
sírhelyek közti távolság ettől eltérő is lehet." 

(2)Az Ör. 9. § l/e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"l/e) A sírkő általános mérete: 1 személyes 100cmX210cm; 2 személyes 200cmX210cm. Az 
egységes megjelenés, vagy a síremlék felállításának konkrét helyéből adódó indokok miatt a 
síremlékek pontos méreteit - akár parcellánkét, vagy sírhelyenként eltérő módon is - a temető 
üzemeletetője az általa készített szabályzatban határozza meg." 

(3) Az Ör. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(5) A temető rendjét az üzemeltető biztosítja. A növények ültetésének módozatait, hogy milyen 
tárgyakat szabad a sírok díszítése céljából a temetőbe bevinni, valamint a temetőben 

vállalkozásszerűen munkát végzőkre vonatkozó szabályokat az üzemeltető külön szabályzatban 
állapítja meg. A temető rendjéről szóló tájékoztatót a temető bejáratánál ki kell függeszteni." 

(4) Az Ör. 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,, (8) A temetőben gyertyák, mécsesek gyújtásakor ügyeln i kell arra, hogy a gyertyák, mécsesek 
elalvásáig tűz ne keletkezzék. A gyertyát, mécsest gyújtó, tűz okozása esetén, büntetőjogi 

felelősséggel tartozik." 

(5) Az Ör. 9. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(15) A temető korlátozott időben látogatható közterület, ezért a hozzátartozó köteles megőrizni 
értékeit, azok eltűnéséért valamint a temetőlátogatók és a temetőben munkát végzők (kivéve az 
üzemeltető dolgozói) által okozott károkért a temető üzemeltetője nem felelős . A károsult a 
területileg illetékes rendőrkapitányságon tehet feljelentést ." 

8. § (1) Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(1) A sírhantok, sírdombok magasságát a temető üzemeltetője állapítja meg, de sírhant, sírdomb 
kialakítását nem lehet kötelezővé tenni." 

(2) Az Ör. 10. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(9) Egy urnasírba, urnasírboltba illetve urnafülkébe a férőhelynek megfelelő számú urna helyezhető 
el. Az urnasírok, urnasírboltok fölé a kijelölt parcellában az egységes megjelenés miatt síremlék csak a 
temető üzemeltetője által jóváhagyott formában emelhető ." 
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9. § Az Ör. 11. § (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

n(2) Sírboltba csak a sírboltkönyvbe bejegyzett számú koporsót lehet elhelyezni. Koporsók helyett 
koporsónként két urna is elhelyezhető külön díj felszámítása nélkül. Sírboltba a 65 év vagy 100 éves 
használati időn belül temetni csak az esetben lehet, ha azt a sírbolt műszaki állapota lehetővé teszi, 
állékonysága nem veszélyeztet életet vagy biztonságos használatot. Sírboltba történő temetés 
esetén, ha a használati idő nem biztosított, azt újabb 65 vagy 100 évre, de minimum 30 évre meg kell 
váltani. Ha temetés esetén a használati időből még 25 év porladási idő biztosított, úgy megváltási 
díjat nem kell fizetni. 25 év porladási időt el nem érő temetés esetén temetni csak az esetben lehet, 
ha a használati idő kiegészítése vagy meghosszabbítása 30, 65 vagy 100 évre megtörténik. 
(3) Rátemetésre vonatkozó engedélyt a sírok felnyitásárói szóló rendelkezések betartása mellett az 
illetékes tisztiorvos adja meg. Az engedélyt csak akkor lehet megadni, ha a később eltemetett halott 
részére 25 éves porladási idő biztosítható.n 

10. § (1) Az Ör. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

n(l) A síremlék felállításához, átépítéséhez, felújításához, lebontásához, bármely részének 
módosításához a sírhely felett rendelkező megbízása és a temető üzemeltetőjének engedélye 
szükséges.n 

(2) Az Ör. 12. § (3)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

n(3) A temető komolyságát, vagy kegyeletet sértő síremlékek, feliratok nem engedélyezhetők, és nem 
készíthetők . A síremlék vagy a szegélykő nem terjedhet túl a sír, illetve a sírbolt méretére 
megállapított méreten. Építménynek, épületnek minősülő (pl. mauzóleum) sírbolt, valamint sírbolt 
alépítmény építése engedélyköteles. Sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető üzemeltetője 
határozza meg. Balesetveszélyes síremlék felállítása tilos . A síremlék felállításánál a fejrész és keret 
között szilárd kapcsolatot kell létesíteni. Nem elegendő a fejrész cementes habarccsal történő 
összeragasztása . A síremlék felállítója a síremlék méretének megfelelő számú 12x150mm méretű 
acélcsapot köteles beépíteni a keret és a fejrész közé. A csapok beépítése a síremlék helyreállításakor 
is kötelező . Olyan síremlék felállítását, amelyből a csapok hiányoznak, a temető üzemeltetője nem 
engedélyezhet. A kivitelező köteles hitelt érdemlően bizonyítani, hogy az üzemeltető a csapok 

nszabályosságát és elhelyezését ellenőri zte . 

(3) Az Ör. 12. §-a a következő (12)-(13) bekezdése kkel egészül ki : 

n(12) A le nem járt élet- és balesetveszélyes sírboltok esetében, ahol a rendelkező elhunyt és az 
örökös nem lelhető fel, a sírboltba temetett elhunytak exhumálását és bérsírboltba történő 

áthelyezését követően a sírbolt hely értékesíthető . Az exhumált maradványokat a felszámolt sírbolt 
érvényességi idejéig a bérsírboltban kell megőrizni. 
(13) Ha a sírjel vagy sírbolt olyan állapotban van, hogy az a temetőlátogatók vagy a temetőben 
munkát végzők életét veszélyezteti, a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére - mely 
szükség esetén a sírhely újraváltás díjában érvényesíthető - a temető üzemeltetője köteles 
megszüntetni.n 

11. § Az Ör. mellékiete jelen rendelet mellékiete szerint módosul. 

12. §(1) 	Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 
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(2) Az Ör. 12. § (4) bekezdésében a " Ptk.685. §-a b) pantjában" szövegrész helyébe a "Ptk. 
nyolcadik könyv 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában" szöveg lép. 

(3) Hatályát veszti az Ör. 

a) 3. §-a, 


b) 4. § (3) bekezdése, 


c) 6. § (1)-(2) bekezdései, 6. § (5) bekezdése, 6. § (12)-(15) bekezdései 


d) 7. § (2) bekezdése, 

e) 10. § (4) bekezdése, 

f) 11. § (5) bekezdése, 


g) 13. § (3) bekezdése. 


Nyíregyháza, 2014. március 20. 

D~ 
/ 

Dr. Szemán Sándor • 
polgármester címzetes főjegyző 

E rendeletet 2014. március hó 21. napján kihirdetem . 

Nyíregyháza, 2014. március 21. 

,o..~ VUros Dr. Szemán Sándor 

ímzetes főjegyzőe,~ ....~ 
=~1l ~,
~) Q' 
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Melléklet a 4/2014. (111.20.) önkormányzati rendelethez 

Az Ör. mellékletének 13-14. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

,,13. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjai 
13.1. Felnőtt sírhelynyitás 21.000.
13.2. Gyermek sírhelynyitás 13.000.
13.3. Felnőtt sírhely visszahantalása 12.000.

13.4. Gyermek sírhely visszahantolása 6.000.
13.5. Az elhunyt temetőn belüli, szállító járművel történő 
elszállítása a sírhelyhez 6.000.
13.6. Hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő 
szórása, illetve bemosatása 20.000.
13.7 Felsőlejáratú sírbolt előkészítése temetéshez 12.050.
13 .8 Sírbolt lezárása (felsőlejáratú) 14.300.
13 .9 Oldallejáratú sírbolt előkészítése temetéshez 14.500.
13 .10 Sírbolt lezárása (oldallejáratú) 12.050.
13 .11 Halott behelyezése sírba vagy sírboltba (gyermek) 4.200.
13 .12 Ravatalozás 18.200.
13 .13 Felnőtt sírásás 21.000.
13.14 Gyermek sírásás 13.000. 
13.15 Halott behelyezése sírba vagy sírboltba 7.200. 
13.16 Urna behelyezés temetési helyre 6.700.
13 .17 Urna hantolása sírba 6.850.
13.18 Sírásás urnakeszonnak 10.900.
13.19 Exhumálás temetéssel (1-15 évig) 56.700.
13 .20 Exhumálás temetéssel egyidőben csontok összeszedése 21.800.
13 .21 Exhumálás temetés nélkül (1-15 évig) 95.100.
13 .22 Exhumálás temetés nélkül (15 év felett) 54.200.
13 .23 Exhumálás temetés nélkül (1 személyes sírból 2 fő) 75.900.
13.24 Exhumálás sírboltból (1-15 évig) 68.400.
13.25 Exhumálás sírboltban (15 év felett 1 fő) 27.600.
13.26 További csontok összeszedése 21.800. 
13.27 Gyermek exhumálás temetés nélkül 24.100.
13.28 Gyermek exhumálás temetéssel, csontok összeszedése 8.000.
13.29 Hangosítás 2.520.
13 .30. Urna kiadás díja 2500.

14. A temető létesítményeinek igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak 
14.1. Északi Temető 
14.1.1. Ravatalozó használatáértfizetendő díj 23.000.
14.1.2 . Hűtési dij (Ft/nap) 1.500.

14.2 . Oros, Borbánya, Nagyszállás, Sóstóhegy köztemetők 
14.2.1. Ravatalozó használatáért fizetendő díj 10.000.-11 

Az Ör. mellékletének 16. pontja 16.1. alpont ja helyébe a következő rendelkezés lép: 

16.1 Parkolójegy (Ft/alkalom) 315. 
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a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 27/2007.(IX.25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 4/2014.(111.20.) önkormányzati rendelet 

általános indokolása 

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a város illetékességi területén 
működő köztemetők (Északi, borbányai, nagyszállási, sóstóhegyi és az orosi temetők) területén az 
elhunytak emlékének méltó megőrzése, ápolása, valamint a temető és temetkezési kultúra 
fejlesztése, megóvása érdekében szükséges és indokolt a helyi rendeletünk folyamatos felülvizsgálata 
és a jogszabályváltozásokra, valamint a gyakorlati alkalmazás során észlelt tapasztalatokra 
figyelemmel a rendelet módosítása . 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 27/2007.(IX.25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 4/2014.(111.21.) önkormányzati rendelet 

részletes indokolása 

l.§-hoz: 
(1) A temetkezési szolgáltatások és a temető ellenőrzése egymástól lényegesen különböző fogalmak 
és tevékenységek ezért szükségesnek tartjuk őket külön kezelni. Az ellenőrzés külön pontban kerül 
szabályozásra. 
(2) A temetkezési törvény a temetkezési szolgáltatásokat a rendeletben eddig szereplőktől 

részletesebben sorolja fel. Mivel a temető fenntartó a törvénynek megfelelően kötelezővé teszi a 
temetőn belül az üzemeltető által biztosított temetkezési szolgáltatások igénybevételét ezért ezeket 
nevesíteni kell a helyi rendeletben. 

2.§-hoz: 
(1) Ennek a pontnak a módosításával pontosít juk a temetés (ravatalozás és búcsúztatás) feltételeit . A 
törvényalkotó szándéka szerint az elhunytat megilleti a méltó elbúcsúzás, ravatalozás, mely 
évezredes hagyományunk. A 2013-as törvénymódosítás kizárólag a szociális temetés esetén ad 
lehetőséget a sírtól történő búcsúztatásra és ravatalozásra. 
A nyíregyházi Északi temetőben például külön papi parcella van kialakítva. Az itt nyugvó papok 
búcsúztatása általában valamelyik templomban, egyházi szertartás keretében történik, tehát ők ott 
ravatalozón és temetőn kívül - vannak felravata lozva. A rendelet módosításában a ravatalozásnak e 
formájára és annak hatósági engedély kötelességére is kitérünk. 

(2) A koporsó lezárása nem történhet meg anélkül, hogy az elhunyt családjából valaki ne azonosította 
volna egyértelműen az elhunytat. Ezzel a kiegészítéssel bővítjük a rendelet ezen pontját. 

3.§-hoz: 
(1) A nyíregyházi Északi temetőben lehetséges alépítménnyel rendelkező urnasírhelyben 
(urnasírboltban) is elhelyezni a hamvakat ezért a temetési helyek közötti felsorolásban is fel kell 
tüntetni ezt a lehetőséget. 
(2) A 2013-as törvénymódosítás jelentősen módosította, szigorította a hamvak elhelyezéseinek 
feltételeit temetőn belül és kívül is valamint szigorú nyilvántartási kötelezettséget ír elő a temető 
üzemeltetőnek. így módosult a hamvak bemosásának és kiadásának feltételrendszere is. Mivel a 
törvényi szabályozás kellően részletes, ezért itt csak hivatkozunk a törvényre. (Tem . törv. 18.§. (1)
{l/a} bekezdése; 21.§ . (1)-(2); (5)-(6) bekezdése) A törvényi előírásnak megfelelően ebben a pontban 
jelöli ki az önkormányzat a hamvak kiadásához kapcsolódó nyilatkozatok nyilvántartására és a 
szükséges igazolások kiadására a nyíregyházi Északi köztemetőt . 

http:4/2014.(111.21
http:27/2007.(IX.25
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4.§-hoz: 
(1) Az eddigi felsorolásban nem szerepelt temetési helyeket is be kell tenni a címbe. 
(2) A temetési helyek közé bekerült urnasírbolt használati idejét is szabályozni kell. A temetések egy 
részénél az elhunytat a temettető meglévő sírhelybe temetteti el, de sok esetben nem a temettető a 
rendelkező a sírhely felett. Ilyenkor a rendelkező írásos engedélye alapján lehet abba a sírba temetni. 
De ez nem jelenti azt, hogy ezáltal a rendelkező elveszítené rendelkezési jogát a sírhely fölött mert 
nem ő volt a temettetője a sírba temetett elhunytnak. Ezt pontosítandó, illetve a 2014. márc. lS-tel 
hatályba lépő új Ptk. miatt szükséges ennek a pontnak a módosítása. 

(3) A temetkezési törvény az üzemeltető részére csak a temetőben található utak karbantartását, 
síkosságmentesítését írja elő (Ttv. 16.§. (i)) . A rendelet szabályozza és nyomatékosan felhívja a 
figyelmet arra, hogya sírhely felett rendelkezőnek nem csak jogai, hanem gondozási és 
rendbentartási kötelezettségei is vannak. 

5.§-hoz: 
A díszsírhelyekkel kapcsolatos rendelkezés pontosításra szorult, ugyanis a polgármester csak 
adományozója a díszsírhelynek de a konkrét sírhely kiválasztása a temettető és az üzemeltető 
feladata és ez eddig is így történt. 

6.§-hoz: 
(1) Több alkalommal keresték az állampolgárok a temető üzemeltetőjét, hogy különböző 

emlékhelyek kialakítását engedélyezze. Szükségessé vált, hogy -mivel a temető is közterület 
rendelet szabályozza, hogy engedélyt csak a temető fenntartója adhat. 
(2) Az emlékfal kialakítása - állampolgári igények alapján - és annak használati szabályozása indokolt, 
melyet az üzemeltető által készített szabályzat tartalmaz majd. 

7.§-hoz: 
(1) Temetőinkben a XIX. század végétől , a XX. század elejétől vannak temetések. Mivel a 
temetőbővítések az elmúlt 100 évben nem mindig tartottak lépést az igényekkel, ezért sok jelenleg is 
üzemelő parcellában az utak, a térközök is fel lettek használva sírok kialakítására . Ezeken a helyeken 
a lejárt és újrahasznosított sírok esetében nem tartható a rendeletben eddig is szereplő sírkeretek 
közötti távolság. 
(2) A meglévő parcellákon belül felszámolásra kerülő sírhelyekre felállítandó sírköveknél a sírok 
közötti távolságok csak úgy biztosíthatók ha a méreteik kisebbek, de a biztonságos temetést nem 
akadályozzák. Az utóbbi években megjelentek a külföldön előre legyártott elemekből összerakható 
sírkövek, melyek nem minden esetben felelnek meg az általános méreteknek, de a sírhely ahova el 
szeretnék helyezni az lehetővé teszi miközben a biztonságos temetés lebonyolítása is lehetséges. 
Indokolt ilyen esetekben megfelelő szabályozás mellett ennek engedélyezése. 
(3) A temető rendjének szabályozása elég, ha az üzemeltető által elkészített és a jegyző álta l 
jóváhagyott temető szabályzatban történik, hiszen minden részletre kitérő lehet a szabályozás. A 
temetőkben vállalkozásszerűen munkát végzőkre vonatkozóan az ország több temetőjében is külön 
szabályok vonatkoznak, amelyek segítségével könnyebben ki lehet szűrni - sajnos nem megszüntetni 
- és szankcionálni az illegálisan vagy hanyagul dolgozókat, a temetőt elcsúfítókat és a 
temetőlátogatók békéjét megzavarókat. Mivel az üzemeltető feladata az engedélyek kiadása és a 
temető rendjének betartatása a vállalkozókkal kapcsolatban is ezért célszerű ezeket a szabályokat is 
az üzemeltető által készített temetőszabályzatban rögzíteni. 
(4) Ma már olyan biztonságos, adott esetben zárt, rögzített gyertya és mécsestartók kerülnek 
kihelyezésre a sírokra, melyek biztonságot nyújtanak akár több tíz órás üzemelés alatt is . A túlzott 
szabályozás vagy tiltás már nem indokolt. 
(5) A rendelet pontosítására azért volt szükség, mert a köztudatban az szerepelt, hogy minden 

okozott kárért a temető üzemeltetője a felelős és a károkozással kapcsolatos intézkedés is az ő 

feladata . A törvény ilyen kötelezettséget a temető üzemeltetőjének nem ír elő . 
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8.§-hoz: 
(l)A jelenlegi rendelet ezen pontja túlszabályozott volt, ezért vált szükségessé a módosítás. A sírok 

közötti távolságot már egy másik pontban (6 .§) szabályozzuk. 

(2) Mivel az urnás temetési helyekre korábban bekerült az urnasírbolt is, ezért itt is célszerű 

szerepeltetni, és pontosításra került, hogya férőhely a behelyezhető urnák számát jelenti. 

9.§-hoz: 
A sírboltok temetés miatti meghosszabbítása az eddigi 65 és 100 évre történő kiegészítéssel az 

újraváltóra vagy a temettetőre akár több százezer forintos terhet is róhat. Ez sajnos azzal járhat, hogy 
a hozzátartozók inkább nem a sírboltba temetkeznek aminek az lesz a következménye, hogy ezek a 

sírboltok lassan tönkre mennek, balesetveszélyessé vagy akár életveszélyessé is válhatnak. A 

törvényalkotó a 2013-as temetkezési törvény módosításakor az újraváltás esetén is bevezetett egy 

minimum 30 éves újraváltási lehetőséget . Ezért rendeletileg biztosítanánk, hogy ez a lehetőség a 

temetéskori sírbolt meghosszabbításhoz is biztosítva legyen . 

A tisztiorvosi szolgálat területi átszervezése miatt pontosításra került, hogyarátemetési engedélyt az 
illetékes tisztiorvos adja ki. 

10.§-hoz: 
(1) Mivel a temetkezési törvény értelmében a síremlékkel is a sírhely fölött rendelkezési joggal bíró 
személy rendelkezik - tehát az ő engedélye nélkül senki nem nyúlhat a sírkőhöz - és az üzemeltető 

nem hozzájárulást ad ki, hanem engedélyezi a munkálatokat ezért most az eddigi gyakorlat alapján 
pontosításra kerül ez a pont. 
(2) A sírkövek csapolásánál figyelemmel kell lenni arra is, hogyasírköveket munkavédelm i okok miatt 

a temetésekhez részlegesen el kell bontani. Ugyanakkor a legfontosabb szempont, hogya síremlékek 
a temető látogatók biztonságát ne veszélyeztessék. A csapolások meglétével kapcsolatosan 

elsősorban a kivitelező felelős és ezt rendeletileg szabályozni kell, ugyanis az elmúlt évek során úgy 
készültek el síremlékek, hogy az erre vonatkozó előírások nem lettek betartva. 
(3) Az elmúlt évek sírkőellenőrzéseinek tapasztalata alapján és abalesetveszély minimálisra 
csökkentése miatt szükségessé vált a sírboltokkal és sírkövekkel kapcsolatos ezen pontok elhelyezése 

is a rendeletben . 

ll.§-hoz: 
Mivel a rendeletmódosítás tartalmazza az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 
igénybevételének kötelezettségét, ezért ezen szolgáltatások árait is részletese n tartalmaznia kell a 

rendeletnek. 

12. §-hoz 
A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza . 


