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A kegyeletgyakorlás rendje 
 

1. A jelen látogatási rend a köztemető vonatkozásában tartalmazza azokat az alapvető 
szabályokat, amelyek a temetőlátogatók kegyeletgyakorlása feltételei meghatározásával 
egyrészt biztosítják az elhunytak emlékének méltó megőrzését és ápolását, másrészt 
szolgálják a köztemető, mint használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület 
állagának megóvását, rendeltetésszerű használatát, továbbá a temetési helyek 
gondozását, karbantartását, felújítását. 
 

2. A köztemető látogatói kötelesek a rendeletben és a jelen látogatási rendben foglalt 
szabályokat betartani, a köztemető üzemeltetője pedig jogosult és köteles a látogatási 
rend szabályai betartását ellenőrizni. 
 

3. A temetőlátogatás célja lehet kegyeleti joggyakorlás vagy a temetési hely gondozása. 
 

4. A köztemetőt 14 éven aluli gyermekek, illetőleg cselekvőképtelen személyek kizárólag 
cselekvőképes, nagykorú személyek kísérete mellett látogathatják. 
 

5. Gépjárművel behajtani a köztemetőbe tilos. A gépjárművel való behajtás tilalma a 
mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre és – esetenként - a 
láthatóan betegekre nem vonatkozik. 
 

6. Köztemetőbe állatot - a vakvezető kutya kivételével - bevinni nem lehet. 
 

7. Köztemetőbe kerékpárral behajtani és ott kerékpárral közlekedni tilos. 
 

8. A temetőlátogatók kötelessége a köztemetői terület, az ingó és ingatlan létesítmények, 
tárgyak rendeltetésszerű használata, állaguk megóvása, tartózkodás bármiféle 
károkozástól, rongálástól. 
 

9. Tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldterületek, zöldfelület egyéb 
elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő 
megrongálása, pusztítása, károsítása vagy olyan szakszerűtlen kezelése, amely értékük 
csökkenésével jár. 
 

10. A köztemető területén a látogatók sem végezhetnek olyan tevékenységet, amely 
egészségre ártalmas, szennyeződést, bűzt, egyéb káros környezeti kárt okoz, mások 
kegyeleti jog gyakorlását akadályozza, korlátozza vagy balesetveszélyt okoz. 
 

11. A látogatóknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely mások kegyeleti 
érzéseit zavarhatja (pl. hangoskodás, zenehallgatás). 
 

12. A köztemetőben biztosított közüzemi szolgáltatások igénybevételével (vízvételi és 
hulladék elhelyezési jog) az ésszerűség határán belül takarékoskodni kell. 
 



13. Köztemetőbe a látogatók – az üzemeltető külön engedélye nélkül - szokásos, 
rendszeresen maguknál tartott személyes használati tárgyaikon túlmenően kizárólag a 
temetési helyek díszítésére, gondozására szolgáló tárgyakat (pl. koszorú, vágott élő 
virág, művirág, váza, öntözőkanna) és a kegyeleti jog gyakorlás kellékeit (pl. mécses, 
gyertya) vihetik be. 
 

14. A köztemetőből koszorúkat, virágokat, növénymaradványokat, kertészeti hulladékokat, 
egyéb hulladékot az üzemeltető hozzájárulása nélkül elvinni nem lehet, azokat az ezek 
elhelyezésére kijelölt helyeken kell elhelyezni. 
 

15. A köztemetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a 
látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunytak búcsúztatását. A 
munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, 
hogy az eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását 
nem lehet akadályozni. Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy 
egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást. 


