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A TEMETŐ HÁZIRENDJE 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 
25/2000. (IX. 28.) számú rendelete alapján 

Szombathely Önkormányzatának a tulajdonában lévő  
köztemetők fenntartását, üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat a  

Vas Megyei Temetkezési Kft. Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés alapján végzi. 

Az üzemeltető, a Vas Megyei Temetkezési Kft. a szolgáltatást, a vállalkozási 
tevékenységének ellátását állandó portaszolgálattal és készenléti ügyelettel végzi  

(0 órától 24 óráig) az év minden napján. 
 

Az ügyintézést az Ügyfélszolgálati Iroda és a Gondnoki Iroda biztosítja és látja el. 
Munkaidő: 07:30 – 15:30 óra között van. 
Pénztáridő: 07:30 -  15:00 óra között van. 

1. KAPUK NYITVATARTÁSA GYALOGOS FORGALOMNAK A 
JÁKI ÚTI TEMETŐBEN 
 
November 11-től február 28-ig  Március 1-től november 10-ig 
FŐKAPU:   7 órától 18 óráig FŐKAPU:  6 órától 18 óráig 
RAVATALI KAPU:  8 órától 16 óráig RAVATALI KAPU 8 órától 18 óráig 
PERINTI KAPU:  8 órától 16 óráig PERINTI KAPU 8 órától 18 óráig 
 

2.    GÉPKOCSI BEHAJTÁS RENDJE A JÁKI ÚTI TEMETŐBEN 
 
       November 11-től február 28-ig 
       Munkanapokon 7-10 óráig valamint 16-17 óráig 
       Szombat, vasárnap és ünnepnapokon: 7-16 óráig 
 
      Március 1-től november 10-ig 
      Munkanapokon 7-10 óráig, valamint 16-18 óráig 
      Szombat, vasárnap és ünnepnapokon 7-18 óráig 
 

Temetőbe személygépkocsival csak engedéllyel lehet behajtani. Engedély annak adható, 
aki mozgássérült, egészségügyileg, vagy koránál fogva erre jelentősen rászorul, erről 
orvosi igazolással rendelkezik. 

Munkanapokon - temetési időszakban 10.00 és 16.00 óra között - 
gépkocsival a látogatásra nincs lehetőség. 

 

Szükség és igény alapján az üzemeltető ettől eltérést engedélyezhet. 
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Temetési időpontok:  

     Jáki úti temetőben munkanapokon: 11:00, 12:15, 13:30 és 14:45,  
     Perem és vidéki temetések munkanapokon: 12:30 és 14:30 
 

A nyitvatartási és a gépkocsiforgalom rendje a halottak - napi időszakban külön kerül 
szabályozásra, ami a sajtóban közlésre, a kapukon a nyitvatartási időpontok kiírásra 
kerülnek. Temetőből a látogatóknak a nyitvatartási idő letelte előtt felszólítás nélkül el 
kell távozni.  

3. Temetni, hamvakat elhelyezni csak üzemelő temetőben, a megadott, engedélyezett 
temetési helyen és időpontban lehet. Ravatalozás csak a ravatalozóban végezhető. A 
hamvak a hozzátartozó (temettető) kérésére a Gondnokságon, illetve az 
Ügyfélszolgálati Iroda ügyintézése után vehető át. Az átvevőnek nyilatkoznia kell a 
hamvak elhelyezésének helyéről és azt aláírásával igazolnia kell. 

4. Temetni: hagyományos módon földbe, kriptába lehet.  
Hamvasztás esetén: urnakriptába, urnafülkébe, hagyományos sírba, vagy sírra helyezve, 
lehet. Temetési hely (sír) felnyitásához,- exhumáláshoz-engedély szükséges. A koporsót 
temetés előtt le kell zárni. Oszló és roncsolt holttest koporsóját nem lehet nyitva tartani. 
Fertőző betegségben elhunyt koporsóját felnyitni tilos.  
Hamvakat urnafülkében, urnasírban vagy sírhelyben lehet elhelyezni. Urnatartóban a 
hamvak sírra is helyezhetők. A temetési nyilvántartásban csak a temettető, annak közeli 
hozzátartozója és a hatóság tekinthet be. Felvilágosítást adni csak a temetés 
körülményeiről lehet. A halottat koporsós temetés esetén - ha jogszabály másként nem 
rendelkezik - a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96 órán belül, ha a 
holttest folyamatos hűtése biztosított, 15 napon belül el kell temetni. 
A halottat – hamvasztásos temetés esetén- a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától 
számított 15 napon belül el kell hamvasztani. A holtestet a hamvasztásig hűteni kell. 

5.  A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtti tiszteletadás joga 
mindenkit megillet. A végső nyughely megválasztásában, temetés módjában, az elhunyt 
életében tett rendelkezései az irányadók, ha ilyen nincs, akkor a temettető rendelkezik. 
Ha többen vannak, és egyezség nincs köztük, akkor a temetés csak elhamvasztás nélkül 
történhet.  

A sírhely kiválasztása, a temetési forma megválasztása kizárólagosan a temettető, annak 
megbízottjának személyes joga és feladata. Új temetési hely esetében folytalólagossági 
sorrend szerint adható sírhely. A választott parcellára jellemző sír alakítható ki: hant, 
illetve hantnélküli füves.  

 A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta, elhalálozás esetén annak a törvényes   
öröklés rendje szerinti hozzátartozója lejárta után újraválthatja. Megszűnik a rendelkezési 
jog, ha a sír újraváltásra nem kerül. Sírhely magánszemélyek között át nem ruházható. Élők 
számára előre sírhely nem váltható.  
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Temetkezési hely feletti rendelkezési jog időtartama 2000. évtől:  
− egyes sírhely esetében 25 év, illetve az utolsó rátemetéstől számított 25 év,  
− kettes sírhely esetében az utolsó koporsós temetéstől számított 25 év,  
− sírbolt esetében legalább 60 év, vagy 100 év a megváltás szerint, 
− urnakripta (urnasírbolt) 20 év, 
− urnafülke (kolumbárium) esetében 10 év. 

A temetkezési hely feletti rendelkezési jog időtartama 2013. november 1-jétől a 
következők szerint módosul:  
A temetkezési hely feletti rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama az:  

− egyes és kettes sírhely esetében lehet rövidebb, de legalább 10 év,  
− a sírbolt esetében legalább 30 év,  
− az urnakripta (urnasírbolt) esetében legalább 10 év,  
− az urnafülke (kolumbárium) esetében legalább 5 év. 

Temetőben lévő tárgyak, sírok, síremlékek megrongálásáért és eltulajdonításáért az 
üzemeltető felelősséggel nem tartozik. 

6. A temetőben 14 éven aluli gyermek kísérő nélkül nem tartózkodhat. A temető területére 
állatot bevinni tilos, kivéve a vakvezető és Őrző - védő kutya. A sírokról lekerülő 
hulladékot, és egyéb szemetet, a sírtulajdonosnak, a sírgondozónak, a munkát 
végzőnek, az erre kötelezettnek a szelektált hulladékgyűjtőben kell elhelyeznie. 

7. Temetőben végzett minden munka, kivéve a hozzátartozók részéről történő 
sírgondozást, a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni. Bejelentési és engedélyhez 
kötött tevékenységet a " Síremlék, sírbolt építésének, felújításának engedélyezési és 
munkavégzések bejelentő lapján " kell kérni, illetve bejelenteni.  Engedélyezett munka 
a nyitás után egy órával kezdhető, zárás előtt egy órával előbb be kell fejezni, rendezett 
állapotot kell hagyni, s a temetőből el kell távozni. Ünnepnap munkavégzés nem 
engedélyezett. Munkák során még átmenetileg sem lehet a közlekedést, a szertartásokat 
akadályozni. 

A szomszéd sírok nem sérülhetnek, eredeti állapot nem változhat és a temetési hely 
látogatását nem lehet korlátozni. Fák, fás szárú növények ültetése, eltávolítása 
engedély,- pad elhelyezése engedély - köteles. 

 
8. A sírokat, síremlékeket, sírboltokat a hozzátartozóknak gondozni és ápolni kell. 

Elhanyagolt, megrongálódott, düledező síremléket és sírboltot a tulajdonosnak kell 
helyreállítania. Ha az erre vonatkozó üzemeltetői figyelmeztetés eredménytelen marad, 
a helyreállítást az üzemeltető a hozzátartozó költségére elvégeztetheti. Ha a 
balesetveszélyes állapot halasztást nem tűr, akkor a helyzetre való tekintettel azonnal 
intézkedni kell az üzemeltetőnek        

 

Jancsóné Sárdi Katalin 
Vas Megyei Temetkezési Kft. 

ügyvezető 
 


