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Paksi Evangélikus Egyházközség 

Temetői Szabályzata 

 

 

Általános rendelkezések 

 

1. §. 

 

1. Ez a szabályrendelet a Paksi Evangélikus Egyházközség (7030 – Paks, Kossuth L. u. 29.) 

tulajdonában lévő, Paks város közigazgatási területén lévő Paks, Temető utca 27. szám, hrsz.: 

2699, terület: 19287 m2 Evangélikus Temető rendjét szabályozza. 

2. A temető felett a felügyeletet az Egyházközség Presbitériuma látja el, intézkedéseit az 

egyházközségi elnökség útján teszi meg. 

3. Az Egyházközség vállalja, hogy a temetőben eltemetett személyek emléke megőrzésének és 

ápolásának, valamint az elhunyt személyek eltemetésének lehetőségét felekezeti hovatartozásra, 

illetve lelkiismereti meggyőződésre és bármely más megkülönböztetésre való tekintet nélkül, 

köztemető jelleggel mindenki számára biztosítja. 

4. A rendeletmódosítást és az egységes szerkezetbe foglalásának jogalapját a 2013. évi 

CXXXVIII. törvény képezi, amely korábbi hatályos 1999. évi XLIII. törvényt és annak 

végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletet módosítja. 

 

 

A temető tulajdonosának feladatai 

 

2. §. 

 

1. Az Egyházközség gondoskodik a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, 

zöldfelületeinek, sírhelytábláinak megépítéséről és kialakításáról, a kegyeleti méltóság 

megőrzéséről, a temető üzemeltetéséről. E feladatát gazdálkodó szervezet útján is elláthatja. 

2. A temető használatáról szabályrendeletet alkot. 

3. A lelkészi hivatal által vezetteti a temetéseket nyilvántartó és a sírhely és sírbolt könyveket. 

4. Megállapítja a temetési helyek, illetőleg az újraváltás díját, valamint a temetőben 

vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulási díját. 

5. Jogosult a temető, sírhelytábla, temetési hely lezárására és megszüntetésére. 

6. Rendelkezik a temető be nem temetett részének hasznosításáról. 
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A temető üzemeltetőjének feladatai 

3. §. 

1. A temető üzemeltetője a Paksi Evangélikus Egyházközség (7030 - Paks, Kossuth L. u. 29.), 

amely megfelel a törvényi előírásoknak.  

2. Temetést csak a Lelkészi Hivatal által kiadott sírhely, illetve sírbolt nyitási engedély alapján 

ütemezhet. 

3. Biztosítja a temetkezési szolgáltatás és a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek 

temetői rend szerinti ellátásának lehetőségét. 

4. Az üzemeltető: 

a) meghatározza a temetési szolgáltatás rendjét, valamint a temetőben végzett egyéb 

vállalkozási tevékenység ellátásának temetői rendjét; 

b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit; 

c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt; 

d) biztosítja a ravatalozóház és annak berendezéseinek használhatóságát és üzemeltetését, 

mindezek tisztán tartását és szükség szerinti fertőtlenítését; 

e) biztosítja a temető egyéb infrastrukturális létesítményeinek karbantartását, működteti 

azokat; 

f) biztosítja a temető nyitását és zárását; 

g) megőrzi az általa vezetett tájékoztató jellegű nyilvántartásokat; 

h) tájékoztatja a temetőlátogatókat; 

i) kijelöli a temetési helyeket; 

j) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, a parkosítást és parkgondozást, a 

kerítés melletti fa vagy sövénytelepítést, új parcellák nyitását, az utak építését, 

karbantartását, síkosság-mentesítését és a hóeltakarítást; 

k) összegyűjti és elszállítja a hulladékot; 

l) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; 

m) összehangolja a temetéseket; 

n) gondoskodik az ügyfélfogadásról; 

o) elkészíti a temető térképét és évente átvezeti azon a változásokat, valamint kifüggeszti a 

bejáratnál; 

p) gondoskodik a temetői rend és nyitvatartási tájékoztató kifüggesztéséről; 

q) a veszélyessé vált síremlékek rendelkezőit értesíti; 

r) javaslatot tehet a sírhelyárak és a temető-fenntartási díjak mértékéről; 

s) beszedi a vállalkozásszerűen munkát végző temető-fenntartási hozzájárulásokat; 

t) felügyeli a temetőben a vállalkozásszerűen végzett munkákat és azok engedélyét; 

u) gondozza azoknak az elöljáróknak (lelkészek, tanítók) és neves adományozóknak a sírjait, 

akiknek körét a Presbitérium e rendelet mellékletében nevezi meg; 

v) munkája során az Egyházközség vezetőivel szemben lojális magatartást tanúsít; 
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A temető rendje 

4. §. 

1. A temető nyitvatartási ideje az év minden napján: 7-20 óra között. 

2. Meghosszabbított nyitvatartás szerint látogatható a temető 7-21 óra között a kiemelt egyházi 

ünnepnapokon: húsvét, karácsony, mindenszentek, halottak napján, valamint augusztus 20-án. 

3. A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 

4. A látogatási időn kívül a temetőben tartózkodni nem szabad, az ott tartózkodó távozásra 

szólítható fel. 

5. Halottak- és mindenszentek napján járművel behajtani, közlekedni csak mozgásában 

korlátozottaknak, időseknek lehet. Egyéb időpontokban - szombat és vasárnap kivételével a 

Temető utca felől - a temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral behajtani tilos. Kivétel ez alól a 

temetkezési vállalkozás temetéskor használt gépjárművei. Mozgáskorlátozottak, az 

engedélyezett munkákat végzők, hulladék-szállítást végzők, idős korúak, betegek e tiltás alól 

felmentést kérhetnek. A temetőben végzett bontási, építési munkához, építőanyag temetőbe 

történő beviteléhez a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges. 

6. A temető területére állatot bevinni - vakvezető kutya kivételével – tilos. 

7. A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell 

tüntetni a temető nyitvatartási idejét, a fenntartó megnevezését, címét. Ki kell függeszteni 

továbbá a temető részletes térképét. 

8. A temetőben tartózkodók kötelesek másokat nem zavarva a kegyeleti hely szellemének 

megfelelő magatartást tanúsítani. A temetési szertartást megzavarni nem szabad, minden 

zajkeltés kerülendő. A rendzavaró felszólítható a temető elhagyására. 

9. A temetőben kizárólag az ott keletkezett szemetet szabad elhelyezni, az arra kijelölt helyeken. 

10. A sírhelyekre csak egynyári vagy évelő lágyszárú növény telepíthető. Fás szárú növény 

telepítéséhez a fenntartó előzetes engedélye szükséges. Az engedély nélkül telepített fás szárú 

növényt a fenntartó eltávolíthatja. 

11. A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra telepített növényeket, valamint a sírok díszítésére 

szolgáló tárgyakat eltulajdonítani, megrongálni vagy beszennyezni tilos. 

12. A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak a fenntartónál  

tett előzetes bejelentés után szabad kivinni. A bontott sírjeleket a sírhellyel rendelkező köteles 

a temetőből elszállítani. 

13. A temetőben végzendő munkákat - kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a 

temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a fenntartónak be kell jelenteni. 

14. A temetőben munkát végző vállalkozók kötelesek e szabályzatban foglaltakat betartani; 

tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem 

sérthetik, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak. 

15. A sírhely tulajdonosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni, 

rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni. 

16. A temetőt látogatók, és a temetőben munkát végző vállalkozók kötelesek az ott tartózkodás 

során keletkezett hulladékot (papír, elhervadt virág, koszorú, valamint a sírgondozás kapcsán 

keletkezett hulladék) a kijelölt szemétlerakó helyekre elhelyezni 

17. A temetőben tilos gyertyagyújtáson kívül bármiféle tűzrakás, szemétégetés vagy tűzveszélyes 

anyag használata, elhelyezése, vagy bármiféle anyag meggyújtása beleértve a temetőben 

keletkezett bárminemű hulladékot, szemetet, növényi maradványokat. Gyertyagyújtásnál és 

annak égetésénél ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzék. 

18. A temetőben keletkezett hulladék elhelyezésére kijelölt tárolóhelyek használata kötelező, 

szemetet ill. bármiféle hulladékot elhelyezni, gyűjteni, tárolni kizárólagosan ezekben lehet. 
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Ezen gyűjtőhelyekben keletkezett hulladék elszállíttatása a fenntartó kizárólagos 

kötelezettsége. A szemétszállítás költségeinek fedezésére a fenntartó külön díjat számol fel. A 

fenntartó  kötelezettsége az is, hogy a sírok mellett ill. az utak környékén hagyott szemetet, 

illetve a temető gondozása során keletkezett hulladékot, a lekaszált füvet összeszedje, és 

azokat a kijelölt helyeken elhelyezze. Ezen tevékenységét a fenntartó köteles rendszeresen, 

igény szerint ellátni. A fenntartó  kötelezettségét képezi, hogy a gyűjtőhelyeken összegyűjtött 

hulladékot szükség szerint de legalább havonta ürítse, illetve elszállíttassa az engedélyezett 

szemétlerakó telephelyre. E körben a fenntartó köteles megfelelő szerződéssel rendelkezni a 

szemételszállítást végző illetékes céggel. 

19. A fenntartó hozzájárulása szükséges különösen az építőanyagnak a temetőbe való 

beszállításához, továbbá építési vagy bontási munkáknak a temetőben való elvégzéséhez. 

20. Síremlék építés esetén a vállalkozó köteles a síremlék építési kérelmet és annak pontos 

vázlatát a fenntartó megbízásából eljáró temető gondoknak bemutatni. 

21. Amennyiben a síremlék formája eltér a temetőben megszokott formától, annak építési vázlatát 

a vállalkozó köteles a temető fenntartójával engedélyeztetni. 

22. A temetőbe épített síremlék építési vázlatát a vállalkozó köteles a temető fenntartójával 

engedélyeztetni. 

23. A használati díj mértékét a temetői szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza. A munkálatok 

megkezdésére csak akkor kerülhet sor, ha a vállalkozó a fenntartó által igazolt sírépítési 

kérelmet, valamint a használati díj befizetéséről szóló igazolást a gondnoknak átadta. 

24. A munkálatok megkezdését és befejezését minden esetben jelezni kell a temető-gondnoknak. 

25. A vállalkozó köteles a munkálatokat a fenntartó által jóváhagyott vázlatnak megfelelően 

végezni, amennyiben attól eltér, köteles a fenntartó felhívására a munkálatok eredményét a 

megállapodásnak megfelelően átalakítani, illetőleg ha ez nem lehetséges, lebontani. 

26. A befejezett síremléket a temetőgondnoknak át kell vennie és ellenőriznie kell, hogy az 

megfelel-e a sírépítési kérelemben leírtaknak. 

 

 

A temető létesítményei 

5.  §. 

1. Utak. Az utakat, főként a ravatalozóhoz vezető utat és annak környékét parkszerűen kell 

kialakítani és gondozni. A kialakult beosztás miatt ezt a rendelkezést különösen új út építésénél 

kell figyelembe venni. A jelenlegi szűk utakon a gépkocsival való közlekedés külön 

engedélyhez kötött. 

2. Ravatalozóház. 

3. Kerítés. A kerítés mentén cserje, illetve faültetvény telepíthető. 

4. Vízvételi lehetőség.  

5. Illemhely. 

6. Parkosítás, sorfásítás. A fásítást úgy kell megoldani, hogy az ne akadályozza a közlekedést. 

7. Hulladéktárolók. A tárolókat teltségük függvényében kell üríteni. 

 

Temetési hely 

6. §. 

1. A temető területét sírhelytáblákra (parcella), ezeket sorokra és sírhelyekre kell felosztani. A 

sírhelytáblát római számokkal kell jelölni, a sorokat és a sírhelyeket arab számokkal. A 
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sírhelytábla (római számú) jelét a helyszínen is fel kell tüntetni. A be nem temetett részek 

hasznosításának joga a Presbitériumé. 

2. Új sírhelytábla nyitásánál figyelembe kell venni a temető kert jellegét. Új sírhelytábla 

betemetésénél a temetési helyek a területnek legfeljebb 65%-át foglalhatják el. 

3. A sírhelytáblát használatba vétele előtt elő kell készíteni. Új sírhelytáblát csak azután lehet 

használatba venni, ha elkészült már a tereprendezés, ültetvényezés, fásítás, valamint a 

sírhelytáblát határoló út. 

4. A sírboltok, valamint a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek részére az egységes gondozás 

céljából külön sorokat lehet kijelölni. 

 

7. §. 

1. A temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki, a temető térképen meghatározott rend 

szerint. Az ettől való eltéréshez az elnökség hozzájárulása szükséges. 

2. Koporsós temetés esetén új temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. Az egyes 

sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó 

befogadására alkalmas sírgödör. 

3. A temetési helyek szélessége egyes sírhely esetén 1,3 m, kettős sírhely esetén 2,4 m. 

Hosszúsága 2,6 m. Ehhez tartozik még 2 x 0,3 m szegély az oldalakon, a szegélyek között 

pedig 0,3 m távolság a sírközi részen, 0,6 m, sorközönként 0,9 m, de minden második sor után 

1,5 m széles út hagyandó. Ezt az előírást az újonnan kialakítandó parcellákban kell alkalmazni. 

4. A sírgödör mélysége 2 m. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő 

koporsó aljzata legalább 1,6 m mélységbe kerüljön. Rátemetni egyes sírhely esetén 1, kettős 

sírhely esetén 2 koporsót lehet. A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes – a 

talajban lebomló – anyaggal burkolni lehet. 

5. Oldalirányú üreggel ellátott sírhelyet nem szabad létesíteni. 

6. A gyermeksírhely, ha külön erre a célra kijelölt sorban van, 1,3 m hosszú és 0,9 m széles. 

Gyermeksírba 10 éven aluli gyermek koporsója temethető. 

7. Temetési helyeket előre is lehet váltani. Ebben az esetben sírdomb kialakítása, és a hely 

táblával való megjelölése kötelező. Ha ez a megváltást követő egy éven belül nem történik 

meg, a sírhelyet a tulajdonos újból értékesítheti. 

 

8. §. 

1. A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló 

temetkezési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. Sírbolt csak a 

temető tulajdonosának hozzájárulásával építési engedéllyel építhető. A sírbolt elhelyezkedését a 

temető üzemeltetője jelöli ki. 

2. A sírboltok (kripták) mérete, ha ettől eltérő engedélyt az építtető nem kap: 

a) 2 koporsós 1,3 x 2,7 x 2,3 m 

b) 4 koporsós 2,2 x 2,7 x 2,6 m 

c) 6 koporsós 3,3 x 3,5 x 2,9 m. 

d) 8 koporsós 3,6 x 3,8 x 2,9 m 

A sirbolt körül 0,3 m-es szegély tartozik. A szegélyek között távolság 0,3 m. 

3. A sírboltot a megváltástól számított 3 éven belül kell megépíteni. Ha ez nem történik meg, 3 év 

után a használati jog kettős sírhelyi használati joggá alakul, és a területnek ezt meghaladó 

részével a temető tulajdonosa rendelkezik. 
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9. §. 

1. Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke (2 

urna) (kolumbárium), urnasírhely (4 urna), urnasírbolt (6 urna). Az urna koporsós temetési 

helyre (4 urna) rátemethető. 

2. Az urnafülke (kolumbárium) és az urnasírbolt építési hatósági engedéllyel építhető. 

3. Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret min 30 x 30 cm lehet. 

4. A hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére urnasírhely és urnasírbolt alakítható ki, amelyek 

a rendelkezési jogosultság időtartamában (használati idő) különböznek egymástól. 

 

10.  §. 

1. Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető. 

2. Új sírjel nem foglalhat el a szabályzatban meghatározott temetési helynél nagyobb területet, 

magasságát a 1.5 m felett korlátozhatja. 

3. A sírjel, síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét az üzemeltetőnél 

engedélyeztetni kell. 

4. A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet 

elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell. 

5. A sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására a temető üzemeltetője a temetési hely felett 

rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és a biztonságos 

használatot veszélyeztető állapot (továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása esetén köteles 

felhívni. A felhívást a temetési hely megjelölésével – a temető hirdetőtábláján (kapuján) és a 

parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni, vagy írásban – iktatott formában – a rendelkezőt 

értesíteni kell. 

6. Közvetlen veszély esetén az építési engedély köteles sírhely helyreállítását a temető 

tulajdonosának kérelmére az építésügyi hatóság is elrendelheti, ill. a kötelezés nem teljesítése 

esetén a veszélyhelyzetet hatósági úton – a temető üzemeltetőjének közreműködésével – 

megszünteti. 

7. A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet. 
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11. §. 

1. A temető kezelőjének a temetőről térképet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely 

sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva. 

2. A temető térképét a bejáratnál ki kell függeszteni és a változásokkal évenként ki kell egészíteni. 

3. A temető bejáratánál tájékoztatót kell kifüggeszteni a nyitva tartás idejéről, a temető rendjéről. 

 

Temetési hely feletti rendelkezési jog 

 

12. §. 

 

1. A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. 

2. A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározása, 

síremlék, sírjel állítása és mindezek gondozására terjed ki. 

3. A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes 

öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. 

4. A temetési hely temetési cél nélküli újraváltásánál csak a sírhelyet, újrahasznosításra történő 

megváltásnál azonban mind a sírhelyet, mind a síremléket és sírjelet meg kell váltani. 

5. A rendelkezési jog időtartama hamvasztásos temetés esetén 10 év. 

a) Az urnafülke megváltási ideje: 10 év. 

b) Az urnasírhely megváltási ideje: 10 év. 

6. A rendelkezési jog időtartama koporsós temetésnél 25 év, hosszabbításnál 25 év. 

a) Egyes sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó koporsós rátemetéstől számított 25 év. Az 

időarányos részt mindig meg kell váltani. 

b) Kettős sírhely esetén az utolsó koporsós temetés, illetve rátemetéstől számított 25 év. 

Az időarányos részt mindig meg kell váltani. 

7. A rendelkezési jog sírbolt esetén:  60 év. 

8. A rendelkezési jog urnasírbolt esetén 20 év. 

9. A temetési hely felett való rendelkezés joga külön megállapodás alapján a fentinél hosszabb is 

lehet. 

10. A temetési hely felett való rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltás). Az újraváltás díja 

és időtartama megegyezik az adott temetési hely megváltására előírtakkal (10 vagy 25 év). 

11. Nem váltható újra a temetési hely akkor, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet 

átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni. 

12. Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, 

illetve a temetési hely megszűnik, valamint akkor, ha a temetési helyről kikerült holttestet más 

helyre áthelyezik. Ez utóbbi esetben a megváltási díj időarányos része a rendelkezésre jogosult 

részére visszaadható. 

13. Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a temetési helyet nem kívánja 

igénybe venni, úgy a használati díj időarányos részét – a visszatérítéskor érvényben levő 

díjtételek alapul vételével – vissza kell téríteni. 

14. A rendelkezési jog lejártával, ha a rendelkezési jogosultságot nem újítják meg, a temetkezési 

hely a rajta levő síremlékkel együtt a temető tulajdonába megy át és az Egyházközség 

rendelkezése alá kerül. 

15. A temetkezési helyek használati joga nem átruházható, de a sírhelyet újra megváltó 

hozzátartozó használati jogot szerez. 
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A temető lezárása és megszüntetése 

13. §. 

1. Ha a temető, sírhelytábla, temetési hely betelt, a temető fenntartója jogosult lezárni és ott a 

további temetést megtiltani. 

2. A temető és a temetési hely megszüntethető a tulajdonos döntése alapján, ha a temetési hely 

használati ideje lejárt. 

3. Lezárt temetési hely kiüríthető, ha a lezárástól, illetőleg az utolsó temetkezéstől számított 

használati ideje letelt. A temetési helyre rátemetett maradványok, valamint az elhelyezett urna 

az eredeti használati időt nem hosszabbítja meg. 

4. Hősi temetési hely megszüntetéséhez a honvédelmi miniszter jóváhagyása is szükséges. 

5. A lezárást a temetőben kifüggesztett hirdetményben, a megszüntetést a hirdetményen túl 

újságban is meg kell jelentetni az érvényes rendelet szerint. 

 

Temetkezési szolgáltatások végzése 

 

14. §. 

1. Temetkezési szolgáltatást a temetőben csak temető szolgáltatási tevékenységre jogosult 

társaság, (temetkezési szolgáltató) végezhet. 

2. Temetési szolgáltatásnak számítanak: a halott-szállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése, 

temetési kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, az 

urnaelhelyezés, az urnakiadás, a sírnyitás, a sírzárás, a hantolás, az exhumálás és az 

újratemetés. 

3. Az egyházi szertartás szerinti búcsúztatás nem minősül temetkezési szolgáltatásnak. 

4. A temető területén – az erre a célra kijelölt hely kivételével – tilos temetkezési szolgáltatásra 

utaló reklám és hirdetőtábla kihelyezése. 

5. A temetkezési szolgáltató tevékenysége ellátása során köteles az eltemettetőnek a temetési 

szertartásra vonatkozó rendelkezéseit tiszteletben tartani. 

 

 

Temetői munkák    

 

15. §. 

1. A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, 

annak növénnyel való beültetését és díszítését – a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni. 

2. Hozzátartozók részéről fa és díszcserje ültetése a sírhelyen kívül tilos, a sírhelyre is csak a 

temető kezelőjének engedélyével, az általa megszabott fajták ültethetők. 

3. Az üzletszerű tevékenységet végző vállalkozók – sírkövesek, és minden más üzleti 

tevékenységet végezni kívánók – addig nem foghatnak munkájukhoz, amíg arra a temető 

üzemeltetőjétől engedélyt nem kaptak. Az engedélyezés feltétele az érvényes Vállalkozói 

együttműködési szerződés megléte, és a temető fenntartási hozzájárulási díj és egyéb díjak 

befizetése. A kézhez kapott befizetési elismervény egyben engedélyül is szolgálhat. 

4. Mindennemű munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti 

érzéseit, ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési 

hely nem sérülhet. Gondoskodni kell arról, hogy annak eredeti állapota ne változzon. 
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5. A temetési szertartás előtt egy órával és befejezése után fél órával határolt időben a 

munkavégzéssel keletkezett hang nem zavarhatja meg a búcsúztatást. 
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A temetés feltételei 

16. §. 

1. A halottat koporsós temetés esetén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a halott-

vizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96 órán belül, ha a holttest folyamatos hűtése 

biztosított, 15 napon belül el kell temetni. 1999. évi XLIII. törvény és annak módosítására 

kiadott 2013. évi CXXXVIII. törvény szerint 

2. A halottat hamvasztásos temetés esetén a halott-vizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 

15 napon belül kell elhamvasztani. A holttestet a hamvasztásig hűteni kell. 

3. A temetőbe szállított halottat csak az okmányoknak (halott-vizsgálati bizonyítvány, rendkívüli 

halálesetnél az eljáró hatóság igazolása) az üzemeltető részére történő átadása után lehet 

temetni. Hiányosság esetén értesíteni kell a bizonyítványt kiállító orvost, illetve az illetékes 

hatóságot. 

4. Az Egyházközség  Temetkezési Szolgáltatóval való egyeztetés után, ad  temetési időpontot. 

Ennek alapján a Szolgáltató az Üzemeltetővel előzetesen telefonon egyezteti a lehetséges 

temetési időpontot. Ezt követően a Szolgáltató írásban (fax, email, online-naptár) értesíti az 

Üzemeltetőt a vállalt temetés időpontjáról. Azonos helyen azonos időpontra (megelőző 2 

órában, következő 2 órában) temetés nem engedélyezhető!  

 

17. §. 

1. Temetni hagyományos módon koporsóban, illetve hamvasztás esetén az urnába helyezett 

hamvak eltemetésével, illetve elhelyezésével lehet. 

2. A koporsót temetés előtt véglegesen le kell zárni. 

3. Fertőző betegségben elhunytak, illetve külföldről hazahozott halottak eltemetésének kivételével 

fémből, üvegből, műanyagból készült termék a földbetemetésnél nem alkalmazható. 

4. Hézagmentes kettős koporsót kell alkalmazni a kolerában, pestisben, sárgalázban, kiütéses 

tífuszban, takonykórban, AIDS-ben, vírusos hemorrhagiás lázban elhunytak temetésénél. 

5. Ha a temetésre kötelezett a kötelességét nem teljesíti, az elhalálozás helye szerinti illetékes 

jegyző intézkedik. 

 

Urnaelhelyezés,- kiadás 

18. §. 

1. Az urnaelhelyezést és kiadását a lelkészi hivatal engedélyezheti. 

2. A hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba, urnasírboltba temetni vagy 

sírhelyre, sírboltba rátemetni egyaránt lehet. Földbe temetésnél a talaj szintjétől legalább 0,5 m 

mélységbe kell elhelyezni. Rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem 

hosszabbítja meg. 

3. Az urnafülkék egyes és kettős elhelyezést tesznek lehetővé. Urnasírba két urna helyezhető el. 

Rátemetés esetén egyes sírhelyre 2, kettős sírhelyre 4, sírboltba 6 urna helyezhető el. Ettől 

eltérni csak a Presbitérium határozata alapján lehet. 

4. Az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát ki kell adni. Ehhez 

előzőleg a nyilvántartást vezető lelkészi hivatal engedélye szükséges. 

5. A temetőből elvitt urnát az eltemettető vagy örököse kívánságára a temetőbe vissza kell 

fogadni. 
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  Sírnyitás 

19. §. 

1. A sír vagy sírbolt felnyitását a lelkészi hivatal engedélyezheti. 

2. A sírnyitáshoz a temetési hely felett rendelkező hozzájárulása szükséges. Nem kell hozzájárulás 

a nyomozó hatóság részéről történő sírnyitáshoz, de a rendelkezőt ilyenkor is értesíteni kell. 

3. A 17. §. 4. pontjában meghatározott betegségben elhunytak temetési helyének megnyitására 

csak az elhalálozástól számított egy év elteltével adható engedély. 

4. A holttest újratemetése, illetve elhamvasztása miatt kért sírnyitást csak a rendelkező, vagy 

annak örököse kezdeményezheti. Ilyenkor be kell mutatnia az eltemetett halott anyakönyvi 

kivonatát és az öröklést igazoló okiratot, valamint csatolni kell a halott-vizsgálati bizonyítvány 

hiteles másolatát, illetve rendkívüli haláleseteknél, amennyiben az eltemetéstől számítva nem 

telt el még 25 év, a rendőrhatóság hozzájárulását. 25 éven túl a halál okát nem kell vizsgálni és 

a halott-vizsgálati bizonyítványt nem kell csatolni. 

5. Az elhalálozástól számított öt éven belül sírnyitásra engedély hamvasztás, más temetőbe való 

áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozóhatóság rendelkezésére adható. 

 

Nyilvántartás 

20. §. 

1. A kegyeleti jogok gyakorlása érdekében nyilvántartó könyvet és sírhely és sírbolt könyvet kell 

vezetni. 

2. A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza: általános folyószám, az Egyházközség 

halottainak folyószáma, a halál ideje, a temetés (urnaelhelyezés) napja, az elhalt neve, leánykori 

neve vagy házastársa leánykori neve, szüleinek neve, születési helye és ideje, legutolsó 

lakóhelyének címe, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, a megváltási díj összege, a 

lejárati idő, az eltemettető, illetve a sírhely fölött rendelkező neve és címe, s a temetési 

szertartás megnevezése. 

3. A sírhely és sírbolt könyvet a (2) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni a sírhely 

és sírbolt számának feltüntetésével. 

4. Ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság nevét, az 

eljárás ügyiratszámát. 

5. A nyilvántartó könyvbe és a sírhely és sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett 

rendelkezni jogosult személy tekinthet be. 

6. A holttestmaradványok közös sírba helyezése esetén a nyilvántartásba a közös sírba történő 

helyezést, időpontjának és a közös sírnak a megjelölésével be kell jegyezni. 

 

Átmeneti és záró rendelkezések 

21. §. 

1. E rendelet erejénél fogva, a törvényi változás következtében hatályát veszti minden eddigi 

megállapodás az üzemeltető és egyéb szolgáltató között.  

2. Az üzemeltetőn kívüli más szolgáltatókra vonatkozó szabályok: 

a) Szolgáltató a tulajdonos Paksi Evangélikus Egyházközségnél nyilatkozik, hogy fő 

tevékenysége temetkezési szolgáltatás, és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. törvény és a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) számú 
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Kormányrendeletben és azok módosításában meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb 

feltételeknek megfelel és a dokumentumok bemutatásával ezt igazolja. 

b)  A Szolgáltató és Vállalkozó igazolja, hogy szerepel a köztartozásmentes adózók 

adatbázisában, illetve nincs 30 napot meghaladó köz- és/vagy szállítói tartozása. 

 

c) A Szolgáltató köteles a temetés megkezdése előtt az elhunyt halottvizsgálati 

bizonyítványának egy példányát, valamint hatósági eljárás esetén a temetési engedélyt 

az Üzemeltető részére átadni. 

d) A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a nála megrendelt temetési szolgáltatások 

megrendelőjét kötelezően tájékoztatja, hogy a sírhelymegváltások, a sírhely 

beazonosítása, megmutatása, valamint a temetési időpontok meghatározása Paksi 

Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatalában személyesen történik. 

e) Egyéb, nem temetéshez szükséges munkák csak az Üzemeltető felé történő előzetes 

bejelentés és meghatározott díjtétel megfizetése mellett végezhetőek el. 

3. A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény és annak módosítására kiadott 2013. évi CXXXVIII. törvény, valamint a 

vonatkozó kormányrendelet ad eligazítást. 

 

4. Ezt a szabályrendeletet a Paksi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma a 2018. szeptember 

11-én tartott gyűlésén fogadta el és ezzel egyidejűleg az előző Temetői Szabályzat hatályát 

veszti. 

 

 

Mellékletek: 

 

1. A temetési helyek megváltási díjai 

2. A temetőben végzett munkák térítési díjai 

3. A temető neves elöljárói- és adományozóinak névsora és sírhelye 

4. Minta a temetőben végzett munkálatok engedélyezéséhez ill a munkák átvételéhez 

5. Minta elhunytak más temetőbe vagy más temetőből való áthelyezéséhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepp Éva                                                    Zuschlag János 

   lelkész                                                           felügyelő 

 

 

 

  Paks, 2018. szeptember 11.
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1. számú melléklet:  

 

1999. évi temetőkről és a temetkezésről szóló XLIII. törvény 40.§ (2) bekezdés a, pontja és a 

Paksi Evangélikus Egyházközség Presbitériumának 2012. december 10. határozata alapján 

meghatározott sírhely-megváltási díjak a következők: 

 

Sírhely: 20.000,-Ft /  1 fő / 25 év           

 (1,3 m x 2,6 m x 2 m mélységű) 

Urna sírhely: 20.000,-Ft / fő / 25 év      

 (1,3 m x 2,6 m ) 

 

 

2 koporsós kripta: 40.000,- Ft / 60 év    

 (1,3 m x 2,7 m x 2,3 m mélységű) 

4 koporsós kripta: 60.000,- Ft / 60 év    

 (2,2 m x 2,7 m x 2,6 m  mélységű) 

6 koporsós kripta: 80.000,- Ft / 60 év    

 (3,3 m x 3,5 m x 2,9 m mélységű)  

8 koporsós kripta: 100.000,- Ft / 60 év 

 (3,6 m x 3,8 m x 2,9 mélységű) 

 

Urnasírbolt: 40.000,- Ft / 20 év 
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2. számú melléklet: 

 

Temetőben végzett munkák térítési díja sírhelyenként: 6.000,- Ft  
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3. számú melléklet: 

 

Paksi Evangélikus Temető neves elöljárói- és adományozóinak sírhelyei, akik örökös 

megváltási joggal rendelkeznek: 

 

- Szeniczey Ferenc evangélikus közbirtokos nemes, a temető területének adományozója 

(1813-1891) IV. parcella, 1. sor, 5. sírhely 

- Horváth Sándor evangélikus főesperes (1840-1930) II. parcella, 1. sor, 7. sírhely 

- Sólyom Károly evangélikus lelkész, esperes, püspökhelyettes (1920-2000) II. parcella, 

3. sor, 2. sírhely 
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4. számú melléklet: 

Paksi Evangélikus Egyházközség 

7030 - Paks, Kossuth L. u. 29. 

                                                                                               

ENGEDÉLY 

 

A Paksi Evangélikus Egyházközség a tulajdonában lévő temetőben, elvégzésre kerülő 

munkavégzéshez engedélyt ad az alábbiak szerint: 

Munkavégzés pontos megnevezése:………………………………………….………….. 

....................................................................................................................................................... 

Sírhely vagy kripta pontos helye: .….. parcella, .….. sor száma, .….. temetési hely száma.                                                 

Temetési hely (sírhely) felett rendelkező neve, címe, telefonszáma: …………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

A munka megrendelője: ............................................................................................................... 

Név,         lakcím,        telefonszám 

Munka kezdési időpontja: ……………..…….…  Befejezési időpontja: ……….………………                                                                                                                                                                      

A munkát végző vállalkozó: ......................................................................................................... 

                        Név 

.…….……………………………………………………………………………………………            

                            lakcím, telefonszám 

A Megrendelő és a Vállalkozó kijelenti, hogy a megrendelt munkát a fenntartó mindenkor érvényes 

Temetői Szabályzatának előírása szerint végzi és végezteti el.  

Az engedély a keltezéstől számított egy év időtartamig érvényes, utána érvényét veszti! 

 

Kelt: Paks, …..….. év..................... hónap ....... nap 

 

………...................................    ………………………………     …………………………….. 

           Megrendelő                                 Vállalkozó                         Egyházközség képviselője 

 

Engedélyezett munka átvétele: 

 

Megjegyzés: ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

Dátum: Paks, ………. év …………….. hónap …… nap 

 

 

 

….......................................        ………...............................       …..…………………………… 

   Megrendelő  vagy                            Vállalkozó                             Egyházközség képviselője 

    meghatalmazottja               
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5. számú melléklet:   

 

 

BEFOGADÓ NYILATKOZAT 

elhunytak más temetőbe való áthelyezéséhez vagy temetőn kívüli urnahelyezéshez: 

 

 

Elhunyt   

 - neve, lánykori név  is:  

 

 - születési helye:  

 - születési ideje:  

 - anyja neve:  

 - utolsó lakcíme:  

 

 - elhalálozásának helye:  

 - elhalálozásának időpontja:  

 - eltemetés vagy hamvak 

elhelyezésének helye: 

 

 - eltemettető neve:  

 - eltemettető lakcíme:  

 

Nyilatkozatot 

tévő személy 

  

 - neve:  

 - lakcíme:  

 

Az új hely    

 - neve:  

 - azon belül sírhely pontos helye:  

 - új temetési hely felett 

rendelkező neve, lakcíme: 

 

 

 

 

 

...………………………………                                    ………………………………………………           

        Hely, dátum:                                                                      Nyilatkozatot tevő személy aláírása: 

 

Készült: két példányban 

 


