MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
TEMETŐSZABÁLYZAT
A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely
használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 145/1999. Korm. rend.) 41/A. §-ban foglalt előírásokra.
Bevezető rendelkezések:
A Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely egységes sírkert és nemzeti emlékhely, a nemzet
történelmében meghatározó jelentőséggel bíró, a nemzet önképében kiemelkedő fontossággal
bíró olyan helyszín, amely országos jelentőségű állami megemlékezés színhelye, színteret nyújt a
kegyelet gyakorlásához, az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzéséhez, a halottak
nyughelye előtti tiszteletadás lehetővé tételéhez.
A Nemzeti Örökség Intézete által kiadott, 2016. május 1. napjától érvényes Temetőszabályzat a
mai napon módosításra került, ezért a jelen szabályzat egységes szerkezetben egyidejűleg
tartalmazza ezen időközi módosítás rendelkezéseit.
I.
A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:
1.1.

A Szabályzat területi hatálya kiterjed a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti
Örökség Intézetének (a továbbiakban: NÖRI) vagyonkezelésében álló alábbi
ingatlanokra:
1.1.1. Budapesti VIII. kerületi 38.821/2. hrsz.-ú, természetben 1086 Budapest, Fiumei út
16-18. szám alatt lévő ingatlan;
1.1.2. Budapesti VIII. kerületi 38.821/3. hrsz.-ú, természetben 1086 Budapest, Fiumei út
16. szám alatt lévő ingatlan. (továbbiakban együttesen: temető vagy sírkert)

1.2.

A sírkertre vonatkozó speciális szabályok:
1.2.1. az 1.1.1. alatt megjelölt Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely és műemléki védelem
alatt áll;
1.2.2. a Fiumei úti sírkert területén lévő, a nemzeti sírkertbe sorolt síremlékek
vonatkozásában a Ttv. 22. § (2) bekezdése szerinti rendelkezési jog a NÖRI-t illeti
meg;
1.2.3. Az 1.1.1. pontban hivatkozott ingatlanon lévő:
- az 1848/49. évi szabadságharcosok temetkezési helyeként szolgáló 30-31.
parcella,
- az 52., ún. „Honvédségi Parcella”,
- a szovjet-orosz katonai emlékművek és hősi temetők kegyeleti gondozása
tárgyában hozott 1947. évi XIX. törvény hatálya alá tartozó szovjet katonai
parcella
vonatkozásában a Ttv. 40/A.§-40/F. §-ai szerinti jogok és kötelezettségek a
honvédelemért felelős minisztert illetik,
- a 27., ún. „Akadémiai Parcella” vonatkozásában a Magyar Tudományos
Akadémia,
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-

„Az 1956-os áldozatok és hősök emlékparcellája” elnevezésű 57. parcella
vonatkozásában a politikai üldözöttek civil szervezetei
végeznek gondozási feladatokat.
1.2.4. Budapest Főváros Közgyűlése által a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
szóló (58/2000. (X.26.) Főv. Kgy. rendelet), valamint Budapest Főváros
Önkormányzata és a NÖRI között a díszsírhely adományozással kapcsolatos
eljárási szabályokról szóló megállapodás szerinti fővárosi díszsírhelyekre
vonatkozó rendelkezések.
1.3.

A sírkert hivatalos megnevezése:
Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely.

1.4.

A sírkert címe:
1086 Budapest, Fiumei út 16-18.

1.5.

A sírkertnek az 1.2. pontban hivatkozott, speciális jellegére figyelemmel a temetőben
temetést a NÖRI az alábbiak szerint engedélyez:

1.5.1. a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (a továbbiakban: BTI Zrt.) által 2016. április
30-ig megkötött, érvényben lévő, a sírkertben található temetési helyre, illetve
szóró parcellában történő szórásra vonatkozó szerződések (kegyeleti
előtakarékossági szerződések, elhunyt nélkül értékesített sírhelyekbe történő
temetés, áthúzódó temetések) teljesítésének,
1.5.2. a sírkertben lévő temetési hely felett rendelkező által megrendelt rátemetésének,
urna behelyezésének, illetve a rendelkező eltemetésének,
1.5.3. a sírkert szóró parcellájában történő szórásos eltemetés,
1.5.4. a sírkertben megtalált földi maradványok újratemetésének,
1.5.5. NÖRI rendelkezési joga alá tartozó, nemzeti sírkertbe sorolt sírba történő temetés,
1.5.6. az 1.2.4. pontban jelzett speciális parcellákba történő temetés,
1.5.7. az 1.2.5. pontban jelzett díszsírhelyre történő temetés
biztosítására, valamint
1.5.8. a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság egyedi kérelemre hozott döntése
alapján,
1.5.9. egyéb esetekben a temető 58-as parcellájába történő temetés engedélyezhető.
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II.
A sírkert használatának általános szabályai:
2.1.

A sírkert a nyitvatartási időben a Szabályzat előírásainak betartása mellett bárki által
látogatható.

2.2.

A NÖRI főigazgatója a nemzeti emlékhelyen országos jelentőségű állami
megemlékezés, állami rendezvény megtartása érdekében a nyitvatartási időn kívüli
időpontban is engedélyezheti a sírkert látogatását.

2.3.

A sírkert nyitvatartási ideje:
Január: ............................. 7.30-tól 17.00 óráig
Február: ........................... 7.30-tól 17.00 óráig
Március: ............................ 7.00-tól 17.30 óráig
Április: .............................. 7.00-tól 19.00 óráig
Május: ............................... 7.00-tól 20.00 óráig
Június: ............................... 7.00-tól 20.00 óráig
Július: ................................ 7.00-tól 20.00 óráig
Augusztus: ........................ 7.00-tól 19.00 óráig
Szeptember: .................... 7.00-tól 18.00 óráig
Október: .......................... 7.00-tól 17.00 óráig
November: ....................... 7.30-tól 17.00 óráig
December: ....................... 7.30-tól 17.00 óráig

2.4.

Az ügyfélfogadási rendje:
Hétfőtől csütörtökig:
8:00 órától 16:30 óráig
Pénteken:
8:00 órától 14:00 óráig
Szombaton, vasárnap, és munkaszüneti napokon nincs ügyfélfogadás.

2.5.

Pénztár nyitva tartásának rendje:
Hétfőtől csütörtökig:
8:00 órától 16:00 óráig
Pénteken:
8:00 órától 13:00 óráig
Szombaton, vasárnap, és munkaszüneti napokon nincs nyitva a pénztár.

2.6.

A NÖRI főigazgatója dönthet a 2.3. és 2.5. pontban jelzett nyitvatartási, illetve a 2.4.
pontban hivatkozott ügyfélfogadási idő megváltoztatásáról. A nyitvatartási, illetve
ügyfélfogadási idő változását a NÖRI külön hirdetményben, illetve honlapján
(www.nori.gov.hu) teszi közzé.

2.7.

A jelen szabályzat függeléke tartalmazza a kapcsolattartáshoz szükséges e-mail
címeket, telefonszámokat, elérhetőségeket.
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III.
A sírkert látogatási rendje, a látogatók kegyeletgyakorlásának feltételei:
3.1. A sírkert látogatói kötelesek a jelen szabályzatban megfogalmazott szabályokat
betartani, a NÖRI, mint a sírkert vagyonkezelője pedig jogosult és köteles a látogatási
rend szabályainak betartását ellenőrizni.
3.2.

A látogatási rend meghatározásával a NÖRI biztosítja:
a) az elhunytak emlékének méltó megőrzését és ápolását,
b) az elhunytak sírhelye előtti tiszteletadás jogának gyakorlását,
c) a sírkert zöldfelületének, állatvilágának, különleges atmoszférájának, valamint
általános állagának megóvását,
d) a sírkert rendeltetésszerű használatát,
e) a temetési helyek gondozásának, karbantartásának jogszerű lehetőségét.

3.3.

sírkertet 14 éven aluli gyermekek, illetőleg cselekvőképtelen személyek kizárólag
cselekvőképes, nagykorú személyek kísérete mellett, vagy rendezvények esetén
szervezett formában, kísérettel látogathatják.

3.4.

A látogatóknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely mások kegyeleti
érzéseit zavarhatja (pl. hangoskodás, zenehallgatás). A sírkertben a látogatók nem
zavarhatják meg a búcsúztatási szertartásokat, megemlékezéseket, egyéb
rendezvényeket.

3.5.

A sírkertbe gépkocsival, illetve motorkerékpárral történő behajtást, valamint a sírkerten
belüli közlekedés rendjét a NÖRI külön szabályzatban határozza meg.

3.6.

A sírkertbe állatot bevinni tilos. Ezen tilalom nem vonatkozik a segítő kutya
kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009.
(XII.3.) SZMM rendelet hatálya alá tartozó segítő kutyára, amely a rendeletben előírt
szabályok betartása mellett a segítő kutyát alkalmazó személlyel együtt jogosult a
sírkertben tartózkodni.

3.7.

A sírkertben a KRESZ vonatkozó szabályainak megtartása mellett szabadon lehet
kerékpárral közlekedni, azonban fokozottan ügyelni kell a gyalogos látogatók testi
épségére, valamint arra, hogy más látogatók kegyeletgyakorlási feltételei ne
sérüljenek. A kerékpárral legfeljebb 5 km/óra sebességgel lehet közlekedni.

3.8.

A látogatók a sírkert ingóságait és ingatlan létesítményeit kizárólag rendeltetésszerűen
használhatják, tartózkodniuk kell bármiféle károkozástól, rongálástól.

3.9.

A látogató az általa okozott kárt a Ptk. vonatkozó előírásai szerint köteles a NÖRI,
illetve a károsult felé megtéríteni.

3.10. Tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelület egyéb elemeinek,
tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő megrongálása,
pusztítása, károsítása, vagy olyan szakszerűtlen kezelése, amely értékük csökkenésével,
környezetszennyezéssel jár.
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3.11. A sírkert területén a látogatók sem végezhetnek olyan tevékenységet, amely
egészségre ártalmas, szennyeződést, bűzt, egyéb káros környezeti kárt okoz, másokat
akadályoz, korlátoz kegyeleti joguk gyakorlásában, illetve élet- vagy balesetveszélyt
okoz.
3.12. A sírkertben biztosított vízvételi szolgáltatással az ésszerűség határán belül
takarékoskodni kell.
3.13. A sírkertbe a látogatók - a NÖRI külön engedélye nélkül - szokásos, rendszeresen
maguknál tartott személyes használati tárgyaikon kívül 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.
3.14. A sírhelyeknél pad - előzetes írásbeli kérelem alapján – kizárólag a NÖRI
engedélyével állítható. Az engedély nélkül állított padokat a NÖRI a felállító
költségére azonnal eltávolítja.
3.15. Sírhelyek sem zárt, sem gyephézagos járólappal nem keríthetők körül. Az ilyen jellegű
burkolatot a NÖRI azonnal eltávolítja.
3.16. A sírkertből koszorúkat, virágokat, növénymaradványokat, kertészeti hulladékokat,
egyéb hulladékot, vázát, mécses tartót a NÖRI hozzájárulása nélkül nem lehet kivinni.
3.17. A sírkertben tilos hirdetések, reklámok bármilyen módon történő elhelyezése.
IV.
Temetési hely feletti rendelkezési jog:
4.1.

A temetési hely felett - a nemzeti sírkertbe tartozó temetési hely, a hősi temetési hely,
valamint a Ttv. 40/I. § (5) bekezdése alapján a vallási közösség rendelkezése alá
tartozó temetési hely kivételével - az rendelkezik, aki megváltotta. Több azonos
jogállású örökös esetén - ellenkező megállapodásuk hiányában - a rendelkezési jog
kizárólag együttesen gyakorolható.

4.2.

A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének
meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.

4.3.

A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén a
törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.

4.4.

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát a NÖRI az egyes temetkezési
helyek típusa és elhelyezkedése alapján a jelen szabályzat díjszabási fejezetében
határozza meg, azzal, hogy az időtartam hamvasztásos temetkezési hely esetében nem
lehet kevesebb 10 évnél, egyéb esetekben nem lehet kevesebb 25 évnél.
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4.5.

A nemzeti sírkertbe sorolt sírok, a műemléki védettség vagy egyéb védettség alá
tartozó síremlékek, temetési helyek esetében a rendelkezési jog időtartamát a speciális
előírások alapján kell meghatározni.

4.6.

A NÖRI a rendelkezési jog jogosultjával kötött egyedi megállapodás alapján – a
145/1999. Korm. rend. előírásainak megfelelő módon - eltérhet a jelen szabályzatban
meghatározott időtartamtól.
V.
Temetkezési helyek építészeti kialakítása, díszítése, gondozása:

5.1. Temetési hely építészeti, kertészeti kialakításának feltételeire a jelen temetőszabályzat
előírásai, műemléki védettség esetén az örökségvédelmi hatósági előírások, továbbá a
NÖRI-vel kötött szerződésben foglaltak az irányadók.
5.2. A sírkertben a temetkezési helyeket sírjelekkel jelölik. A sírjel a temetési hely
megjelölésére használt különféle építmény (pl. sírkő) vagy tárgy (pl. fakereszt). A sírjel
elhelyezését, felújítását a NÖRI a 7.2. pontban részletezettek szerint előzetesen
engedélyezi. A sírjel nem terjedhet túl a rendelkezési jog jogosultja által megváltott
temetési hely területén.
5.3. A sírkertben történő munkavégzést - a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a
temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – a jelen szabályzat 1.
sz. melléklete szerinti NÖRI-regisztrációval rendelkező gazdasági szereplő (egyéni
vállalkozó, gazdasági társaság) végezhet. A NÖRI felé a munkavégzés megkezdését
megelőzően legalább három munkanappal be kell nyújtani engedélyezésre a
megfelelő dokumentációt. A regisztrációs űrlap a jelen szabályzat mellékletét képezi.
5.4. A temetési helyen csak a NÖRI előzetes írásbeli hozzájárulásával ültethetők ki 1
méternél magasabbra növő fák, cserjék, bokrok. Az engedély nélkül ültetett 1 méternél
magasabbra növő fákat, cserjéket, bokrokat a NÖRI eltávolíttathatja.
5.5. A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott
sírjeleket elhelyezni nem szabad. E rendelkezés a meglévő sírjelek felújítása során is
irányadó.
5.6. Amennyiben a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött szerződés eltérően nem
rendelkezik, temetési hely kertészeti jellegű gondozására:
5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.

a temetési hely felett rendelkező természetes vagy jogi személy,
az elhunyt személy(ek) hozzátartozója,
az elhunyt személy(ek) örököse, a jelen fejezetben foglaltak szerint,
az 5.6.1. pontban írt természetes vagy jogi személyek által megbízott jogi
személy alkalmazottja pedig a jelen szabályzatban foglaltak szerint jogosult.

5.7. Amennyiben a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött szerződés eltérően nem
rendelkezik, a temetési helyen elhelyezett síremlék, sírjel, egyéb díszítés felújítására,
restaurálására, elmozdítására, eltávolítására, a sírkert területéről történő kivitelére és
oda történő bevitelére a temetési hely felett rendelkező, illetve az általa írásban
meghatalmazott/megbízott természetes vagy jogi személy jogosult.
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5.8. A sírkertben sírgondozási 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 eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását
nem lehet akadályozni.
5.9. A munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a búcsúztatási
szertartásokat, megemlékezéseket, egyéb rendezvényeket.
VI.
Temetőüzemeltetési feladatok:
6.1. A NÖRI-t mint a Magyar Állam tulajdonában lévő temető vagyonkezelőjét a Ttv.-ben
és a 145/1999. Korm. rend.-ben meghatározott jogok és kötelezettségek a
tulajdonossal megegyezően illetik meg, illetve terhelik.
Köteles a temető fenntartásáról, illetve üzemeltetéséről gondoskodni, mely feladatokat
a Ttv. 6. § (3) bekezdése alapján:
6.1.1. részben saját maga,
6.1.2. részben a vele szerződéses jogviszonyban álló, a 145/1999. Korm. rend. 54.§
(1) bekezdésében előírt követelményeknek megfelelő gazdálkodó szervezet
útján látja el.
6.2. Az üzemeltető feladatai az alábbiak:
6.2.1. meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a sírkertben végzett egyéb
vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét,
6.2.2. biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, melynek keretén belül a
6.1.2. pontban jelzett módon, gazdálkodó szervezet útján gondoskodik a
temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás),
6.2.3. biztosítja a sírkertbe látogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a
nyitvatartási időt,
6.2.4. gondoskodik a sírkertbe kiszállított elhunytak átvételéről a 6.1.2. pontban
jelzett módon, gazdálkodó szervezet útján,
6.2.5. biztosítja a sírkert nyitását, zárását,
6.2.6. vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket,
6.2.7. tájékoztatja a sírkertbe látogatókat,
6.2.8. kijelöli a temetési helyeket,
6.2.9. elvégzi a sírkert és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását,
síkosság mentesítését és a hó eltakarítást,
6.2.10. gondoskodik a hulladék összegyűjtéséről és elszállíttatásáról,
6.2.11. gondoskodik a sírkert rendjének betartásáról és betartatásáról,
6.2.12. összehangolja a sírkerti létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával
kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket,
6.2.13. gondoskodik az ügyfélfogadásról,
6.2.14. gondoskodik a sírkert őrzéséről,
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6.2.15. biztosítja a ravatalozónak és technikai berendezéseinek, tárolóinak és hűtőinek
üzemeltetését, karbantartását a 6.1.2. pontban jelzett módon, gazdálkodó
szervezet útján,
6.2.16. biztosítja a szóróparcella és berendezései üzemeltetését, működtetését és
karbantartását a 6.1.2. pontban jelzett módon, gazdálkodó szervezet útján,
6.2.17. biztosítja a sírkert egyéb közcélú létesítményeinek karbantartását és működteti
azokat.
6.3. NÖRI a temetőben keletkezett hulladék kezelése, gyűjtése során a hulladékról szóló
2012. évi CLXXV. törvény előírásai szerint jár el.
6.4.NÖRI - szerződés alapján gazdálkodó szervezet igénybevételével jogosultan is –
összegyűjti és elszállítja a hulladékot.
6.5. A temetőben keletkezett hulladék (virág, koszorú stb.) kizárólag a kijelölt hulladéklerakó helyen helyezhető el. Az elszállíttatásról a NÖRI gondoskodik.

VII.
A sírkertben végzett temetkezési és egyéb szolgáltatások rendje, a létesítmények
igénybevételének feltételei:
7.1.

Temetkezési szolgáltatások:

7.1.1.

A sírkertben temetkezési szolgáltatást kizárólag temetkezési szolgáltatási
tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező, temetkezési szolgáltatói
nyilvántartásban szereplő azon gazdálkodó szervezet (temetkezési szolgáltató)
láthat el, amely a jelen szabályzat 2. sz. melléklete szerinti NÖRI-regisztrációval
rendelkezik. A temetkezési szolgáltatásokat közvetlenül a temetkezési
szolgáltatótól kell megrendelni, valamint a mellékletben szereplő díjakat
megfizetni.

7.1.2. A temetkezési szolgáltató a sírkertben végzett temetkezési szolgáltatási
tevékenységének gyakorlása során köteles betartani a Ttv., a 145/1999. Korm.
rend., az egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint jelen szabályzat előírásait.
7.1.3. A regisztrált temetkezési szolgáltató előzetesen telefonon jelzi a NÖRI felé a
temetkezési szolgáltatásra vonatkozó igényét, és annak tervezett időpontját.
NÖRI az időpont-foglalást munkaidőben haladéktalanul, a beérkezéstől számított
legfeljebb kettő órán belül visszaigazolja, és tájékoztatást is ad a sírhely
betemethetőségéről, illetve amennyiben a tervezett időpont nem megfelelő, úgy
egyidejűleg új időpontot javasol. NÖRI a sírhely állapotáról a temetkezési
szolgáltató fenti telefonos jelzésétől számított egy munkanapon belül ad
tájékoztatást. A sírhely állapotára vonatkozó tájékoztatás körében a NÖRI az
alábbiakat is közli a temetkezési szolgáltatóval:
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a síron található-e síremlék,
amennyiben van síremlék, úgy milyen annak fajtája, jellege (keretes, dobozos,
csak daruval mozdítható, stb.),
a sír kiáshatatlanságára vonatkozó jelzés (kézi erővel eltávolíthatatlan szikla,
fás szárú, nagy gyökerű növényzet, stb.)
A
temetkezési
szolgáltatás
jellegéből
adódó
visszaigazolást,
adatszolgáltatást, időpont-foglalást, a sírhely állapotáról és a
betemethetőségről szóló tájékoztatást a NÖRI e-mailben igazolja vissza a
szolgáltató felé.

7.1.4. A temetkezési szolgáltató e-mail útján, beszkennelt változatban megküldi a NÖRI
részére a temettető által aláírt, a NÖRI által visszaigazolt adatokra, időpontra
vonatkozó megrendelést/szerződést.
7.1.5. A 7.1.4. pontban jelzett dokumentum beérkezését követően haladéktalanul, de
legkésőbb a beérkezést követő munkanapon a NÖRI számlát bocsát ki a
temetkezési szolgáltató által megadott vevő felé. A számlát a temetkezési
szolgáltató a temetőirodában veheti át.
7.1.6. A temetkezési szolgáltató a számlát legkésőbb a temetkezési szolgáltatás
időpontja előtti kettő munkanapon belül köteles kiegyenlíteni. A számla
kiegyenlítés történhet vagy a pénztárban történő készpénzes befizetéssel - a 2.5.
pontban jelzett nyitva tartási időben -, vagy a számlán szereplő, a NÖRI-nek a
Magyar Államkincstárnál (MÁK) vezetett számlájára történő átutalással, a
közlemény rovatban a számla számának feltüntetésével. Az átutalás esetén
figyelembe veendő, hogy a MÁK az átutalt összeg jóváírásáról az átutalást
követő kettő munkanap elteltével tud adatot szolgáltatni a NÖRI részére. A
konkrét temetkezési szolgáltatás lebonyolításának feltétele a számla határidőben
történő kiegyenlítése.
7.1.7. Koporsós temetés esetén a temetkezési szolgáltató az elhunytat a számla 7.1.6.
pont szerinti kiegyenlítését követően munkanapokon 9 és 14 óra közötti
időpontban jogosult a temetőbe beszállítani. A temetési szolgáltató a temetőbe
történő beszállítás tervezett időpontját egy munkanappal korábban e-mailben
be kell jelentse a NÖRI felé. Az elhunyt beszállítása csak olyan eszközben
történhet, amely alkalmas a hűtőbe történő behelyezésre (koporsóalj,
hamvasztóalj, szállítókoporsó). A beszállításhoz igénybe vett eszközt a
temetkezési szolgáltató köteles a temetés napján elszállítani. A beszállításkor a
temetkezési szolgáltató köteles a NÖRI temetőirodájában leadni a
jogszabályban
meghatározott
dokumentumokat
(pl.
Halottvizsgálati
bizonyítvány).
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7.1.8. A sírhelyet minden esetben a NÖRI munkatársa a temetkezési szolgáltató
képviselőjének jelenlétében, közvetlenül a sírásás megkezdése előtt azonosítja
be, illetve jelöli ki. A sírásás csak az azonosítás, kijelölés megtörténte után
végezhető. A temetési helyre történő első temetés kivételével a temetkezési
szolgáltató köteles a temetés tervezett időpontja előtti munkanapon elvégezni a
sírásást, és biztosítani annak biztonságos elkerítését a temetés időpontjáig. NÖRI
a temetés napján ellenőrzi a sírásás megtörténtét, és haladéktalanul jelzi a
szolgáltató felé, ha beomlás-veszélyt, illetőleg a sírásással összefüggő egyéb
olyan helyzetet észlel, amely akadályozza vagy kizárja a temetés
lebonyolítását. Amennyiben mélyítés szükséges, úgy ezt a temetkezési szolgáltató
végzi el.
7.1.9. A ravatalozót a temetkezési szolgáltató a temetés időpontját megelőző 45
perccel korábban jogosult és köteles átvenni, és a ravatalozás befejezésével
egyidejűleg az eredeti, rendezett állapotnak megfelelően köteles visszaadni. A
ravatalozó átvételével a temetkezési szolgáltatót kártérítési felelősség terheli az
általa végzett munkafolyamatokból adódó, valamint a ravatalozáson résztvevők
által okozott kárért.
7.1.10. A temetkezési szolgáltató a jogszabályi előírásoknak megfelelő, érvényes
biztosítással rendelkező halottszállító gépjárművel végezheti a temetkezési
szolgáltatást. Rendszám nélkül használható szertartásautó esetében annak
tulajdonosát terheli a kártérítési kötelezettség a szertartásautóval okozott
kárért.
7.1.11. A temetést követően a temetkezési szolgáltató köteles a sírhely környezetének
rendezett állapotát visszaállítani, és a NÖRI-vel egyeztetett időpontban részére
visszaadni a sírhelyet és környezetét. A sírhely visszaadásáról a temetkezési
szolgáltató és a NÖRI munkatársai közösen jegyzőkönyvet vesznek fel.
7.1.12. Szórásos temetés esetén a temetkezési szolgáltató a NÖRI-vel előzetesen
egyeztetett időpontban a hamvakat a jogszabályban meghatározott
dokumentumokkal ellátva legkésőbb a temetés előtti második munkanapon
köteles a temetőbe beszállítani. A temetőben szórásos temetést a szóró
berendezést működtető temetkezési szolgáltató végezhet.

7.2.

Sírjelen végzett munkálatok:

7.2.1. A sírkertben sírkőmunkálatot kizárólag az ilyen jellegű vállalkozási tevékenységre
jogosító okirattal rendelkező egyéni vállalkozó vagy ilyen tevékenységi kör
gyakorlására feljogosított jogi személy (a továbbiakban: vállalkozó) végezhet.
7.2.2. Sírkőbontás és állítás, vésés, tisztítás, betűfestés és egyéb sírkőmunkálatok
megkezdését megelőzően legalább három munkanappal írásbeli kérelmet kell
benyújtani a NÖRI-hez, amelyhez minden esetben csatolni kell a tevékenység
gyakorlására jogosító engedélyek másolatát.
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7.2.3. Sírkőbontás és felújítás, illetve elemcsere nélküli visszaállítás, vésés, tisztítás,
betűfestés esetén a kérelemnek tartalmaznia kell:
7.2.3.1. a megbízó/megrendelő nevét, címét, elérhetőségeit,
7.2.3.2. a sír felett rendelkező természetes vagy jogi személy írásbeli engedélyét az
adott sírkőmunka elvégzésére,
7.2.3.3. a sírjel felállítását végző vállalkozó megnevezését, elérhetőségét,
7.2.3.4. a végezni kívánt munkálatok pontos leírását,
7.2.3.5. műemléki védelem alatt álló sírjel esetén az örökségvédelmi hatóságtól
beszerzett hozzájárulást,
7.2.3.6. a munkálatokat végző vállalkozó nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy
tevékenységét a vonatkozó építésügyi szabványokban és előírásokban
foglaltaknak megfelelően végzi el, valamint hogy a szakszerűtlen
munkavégzésből eredő károk vonatkozásában vállalja a teljes anyagi
felelősséget.
7.2.4. A felállításra kerülő sírjelnek minden esetben alkalmazkodnia kell a sírkert
sajátosságaihoz, egyedi képéhez, atmoszférájához. Ennek érdekében új sírjel
felállítását, illetve meglévő sírjel felújítását vagy elemcseréjét követő visszaállítását
megelőzően (függetlenül annak anyagától) kérelmet kell benyújtani a NÖRI-hez. A
kérelemnek tartalmaznia kell:
7.2.4.1.
7.2.4.2.

a megbízó/megrendelő nevét, címét, elérhetőségeit,
a sír felett rendelkező természetes vagy jogi személy írásbeli
engedélyét az új sírjel felállítására vonatkozólag,
7.2.4.3. a sírjel felállítását végző vállalkozó megnevezését, elérhetőségét,
7.2.4.4. a sírjel felállítását végző vállalkozó nyilatkozatát arra vonatkozólag,
hogy a sírjel felállítását a vonatkozó építésügyi szabványokban és
előírásokban foglaltaknak megfelelően végzi el, valamint hogy a
szakszerűtlen felállításból eredő károk vonatkozásában vállalja a
felelősséget,
7.2.4.5. a sírjel pontos, méretarányos vázrajzát,
7.2.4.6. a sírjel műleírását,
7.2.4.7. amennyiben felújítás, illetve elemcsere történt, annak pontos leírását,
7.2.4.8. műemléki védelem alatt álló sírjel felújítása esetén az örökségvédelmi
hatóságtól beszerzett hozzájárulást,
7.2.4.9. a sírhely pontos számát,
7.2.4.10. a sírban nyugvó személyek nevét, és temetési évét,
7.2.4.11. a munkálatok végzésének várható időtartamát,
7.2.4.12. új sírjel állítása esetén (a szokásos kereszt, illetve fejfa kivételével) az
illetékes örökségvédelmi hatóság előzetes engedélyét.
7.2.5.

A NÖRI a benyújtott sírjel-állítási kérelmet a benyújtás napjától számított 15
munkanapon belül véleményezi, és engedélyezi, vagy elutasítja azt.
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7.3.

7.2.6.

Sírkövek, síremlékek száraz úton történő csiszolása a sírkert területén nem
engedélyezett. A vizes csiszoláshoz a NÖRI előzetes, írásbeli engedélye
szükséges.

7.2.7.

Meglévő urnafülke fedlapjának munkálatok elvégzése céljából történő
eltávolításával egyidejűleg kötelező az ideiglenes zárólap elhelyezése.

Egyéb szolgáltatások rendje:
7.3.1. A sírkertben egyéb szolgáltatásokat végző természetes vagy jogi személyek
munkavégzési jogosultságát a NÖRI a munkavégzés helyszínén ellenőrzi,
7.3.2. Hozzátartozók kivételével, természetes vagy jogi személyek egyéb
szolgáltatásokat (sírkőmunka, sírgondozás stb.) kizárólag az ügyfélfogadás
ideje alatt végezhetnek,
7.3.3. A sírkertben végzett egyéb szolgáltatások során az esetlegesen keletkezett
törmeléket, szemetet, lomot a szolgáltatás végzője folyamatosan köteles
elszállítani, illetve a sír környezetét rendezetten, tisztán tartani,
7.3.4. A sírkertben egyéb szolgáltatásokat végző természetes vagy jogi személyeknek
a munkavégzést úgy kell megszervezniük, hogy azzal a sírkert látogatóinak
kegyeletgyakorlását, a sírkert rendjét, nyugalmát, a temetési szertartásokat,
megemlékezéseket, egyéb rendezvényeket ne zavarják.
7.3.5. A sírkert területén természetes vagy jogi személyek üzletszerzésre irányuló
tevékenységet csak a NÖRI-vel létesített jogviszony alapján folytathatnak.

7.4.

A létesítmények igénybevételének feltételei:
7.4.1. a temető területén a vízvétel biztosított,
7.4.2. a ravatalozót és a kápolnát a 7.1.1. pontban jelzett, NÖRI-regisztrációval
rendelkező temetkezési szolgáltató használja,
7.4.3. a sírkertben lévő, hamvak elszórását biztosító berendezést a 6.1.2. pontban
jelzett temetkezési szolgáltató használja.
VIII.
A temetési helyekkel, nyilvántartásukkal kapcsolatos rendelkezések:

8.1.

A sírkertben levő sírhelyek méretei és befogadóképességük:
8.1.1. egyes felnőtt sírhely
a) mérete: 1,90-2,10 m hosszú, 0,95-1,10 m széles, 2,00 m mély;
b) befogadóképessége: 2 koporsó és 4 urna, vagy 1 koporsó és 8 urna
8.1.2. kettős sírhely
a) mérete: 1,90-2,10 m hosszú, 1,90-2,10 m széles, 2,00 m mély;
b) befogadóképessége: 4 koporsó és 8 urna, vagy 2 koporsó és 16 urna,
8.1.3. gyermeksírhely
a) mérete: 1,30-1,50 m hosszú, 0,65-0,80 m széles, 2,00 m mély;
b) befogadóképessége: 1 koporsó és 2 urna,
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8.1.4. az ún. alacsony hantos, parkszerű sírhely alapmérete az egyes, illetőleg a
kettős sírhely méretének felel meg;
8.1.5. az új építésű sírboltok méretét a NÖRI az adott parcella sajátosságait
figyelembe véve határozza meg a megrendelővel kötött szerződésben.
8.2. Egyéb méretekkel kapcsolatos szabályok:
8.2.1. A betemetésre kerülő sírok egymástól való oldaltávolságának legalább 60 cm-nek
kell lennie. A temetési helyek, sorok, műtárgyak elhelyezkedését a NÖRI által
jóváhagyott parcellaterv tartalmazza.
8.2.2. A sírdombok talajszinttől számított magassága legfeljebb 30 cm lehet. A
sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező.
8.2.3. A sírbolt (kripta) legalább 2, legfeljebb 16 nagy koporsó elhelyezését biztosító,
terepszint alatti és feletti, illetve kizárólag terepszint feletti építményrészből álló
temetési hely. Egy nagy koporsó helyére két kis koporsó is elhelyezhető. A sírbolt
méretét a befogadott koporsók száma határozza meg.
8.2.4. Sírbolt a kizárólag a NÖRI hozzájárulásával a külön jogszabályban
meghatározott esetekben, az építési hatóság engedélyével építhető.
8.2.5. Az urnafülkében az elhamvasztottak urnái helyezhetők el. Új urnafülke építésénél
az urnát befogadó belső méret legalább 30x30 cm.
8.2.6. Az urnasírhely mérete 60x80 cm, mélysége 70 cm.
8.2.7. A temetkezési hely méretével kapcsolatban a NÖRI – a rendelkezővel kötött
egyedi megállapodás alapján – eltérhet a temetőszabályzatban meghatározott
méretektől.
8.2.8. A sírkertben felállított sírkövek által elfoglalt terület maximális mérete az alábbi
lehet:
8.2.8.1. szimpla sírra állított sírkő esetén: 95 cm x 195 cm;
8.2.8.2. dupla sírra állított sírkő esetén: 195 cm x 195 cm;
8.2.8.3. gyermek sírra állított sírkő esetén: 65 cm x 130 cm;
8.2.8.4. urnasírra állított sírkő esetén: 60 cm x 80 cm.
8.2.8.5. Sírbolt esetén a NÖRI-vel kötött szerződésben foglaltak az irányadóak.
Egyedi kérelemre a NÖRI engedélyezheti a 8.2.8. pontban foglalt méreteknél nagyobb
területet elfoglaló sírkő elhelyezését, mely esetben a rendelkezőnek a jelen szabályzat 3.
számú mellékletében meghatározott térfoglalási díjat kell fizetnie.
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8.3. Használati idővel kapcsolatos rendelkezések:
8.3.1. Amennyiben az adott temetkezési hely használati időtartama alatt nem történik
újabb koporsós betemetés, a sírhely további használati jogát csak újraváltással
lehet biztosítani.
8.3.2. A sírboltok további használatára újraváltással kizárólag az építésügyi hatóság
engedélyének birtokában kerülhet sor. Az engedélyt a rendelkezésre jogosult
szerzi be.
8.3.3. Koporsós sírhelybe, illetve sírboltba történő koporsós rátemetés esetén a temetési
hely érvényességi idejét ki kell egészíteni 25 évre, pótdíj megfizetésével. A pótdíj
összege a rátemetés időpontjában érvényes sírhelymegváltási díj időarányos
része.
8.4. A temetési helyekre vonatkozó egyéb szabályok:
8.4.1. A NÖRI az elhanyagolt, a környezetet is veszélyeztető sírhelyek esetében a
rendelkezési jog jogosultjának eredménytelen írásbeli felszólítását követően a
szükséges munkálatokat a rendelkezési jog jogosultjának költségére
elvégzi/elvégezteti.
8.4.2. A sírjelek karbantartása, helyreállítása, felújítása a temetési hely felett rendelkezni
jogosultat terhelő kötelezettség, melyre a NÖRI - megfelelő határidő tűzésével felszólíthatja, illetve az állékonyságot, a biztonságos használatot veszélyeztető
állapot fennállása esetén a helyreállításra köteles felhívni a rendelkezésre
jogosultat. A felhívást - a temetési hely megjelölésével - a sírkert hirdetőtábláján a
NÖRI kifüggeszti. A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további
temetkezés nem történhet.
8.4.3. Amennyiben a sírjel felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírjelet nem
állítja helyre és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen
veszélyt a rendelkezni jogosult költségére a NÖRI megszünteti.
8.4.4. A sírkert tisztasága és rendje érdekében síráthelyezések, új síremlék állítása miatt vagy más módon - feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok elszállításáról a
temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja azonnal köteles intézkedni.
8.4.5. Lebontott síremlék, sírjel, építési anyag, törmelék a sírkertben kizárólag a NÖRI
egyedi írásbeli engedélyével tárolható.
8.5. A nemzeti sírkertbe sorolt védett sírokra vonatkozó szabályok:
8.5.1. Nemzeti sírkert (nemzeti panteon): a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
által annak minősített temető, hősi temető, hősi temetési hely, továbbá temetkezési
emlékhely, kegyeleti emlékhely, temetési helyek összessége. A nemzeti sírkertbe
tartozó sírhelyek a temető fennállásáig nem szüntethetők meg és nem helyezhetők
át. Ha a sírkert megszűnik, a temetési helyek áthelyezéséről annak kell
gondoskodnia, akinek a megszüntetés az érdekkörébe tartozik.
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8.5.2. A nemzeti sírkertbe sorolt temetkezési helyek vonatkozásában a NÖRI gyakorolja
a Ttv. 22. § (2) bekezdése szerinti rendelkezési jogot, ideértve a sírnyitással
kapcsolatos hozzájárulást is. Nemzeti sírkertbe tartozó sírhelyen sírjelet állítani,
sírboltot építeni, azon változtatni, illetőleg áthelyezni vagy lebontani külön
jogszabály rendelkezései szerint, valamint a NÖRI hozzájárulása alapján szabad.
8.5.3. A nemzeti sírkertbe tartozó temetési hely mentes a sírhelyre vonatkozó megváltási
és újraváltási díj megfizetésének kötelezettsége alól. Amennyiben azonban a NÖRI
döntése alapján a nemzeti sírkertbe tartozó sírba új, koporsós betemetés történik,
a sírhely egyszeri, újraváltási díját minden egyes új betemetés esetén meg kell
fizetni. Ha olyan, nemzeti sírkertbe tartozó sírba temetkeznek, amelyen még
érvényes a megváltás, akkor a megváltás kezdetétől az új betemetésig eltelt
időszakra eső arányos megváltási díjat kell megfizetni.
8.5.4. A nemzeti sírkert részeként számon tartott sírhelyek, hősi temetési helyek, a
műemléki védelem alatt álló temetési helyek, sírjelek esetén a védettség tényét és
okát a NÖRI a sírhelyek nyilvántartásában feltünteti.
8.6. Temetési helyek nyilvántartásai:
NÖRI a Ttv. alapján előírt kötelező nyilvántartásokat vezeti. Ügyfélszolgálati időben a
nyilvántartás adatai alapján felvilágosítást ad a kegyeleti jogot gyakorolni kívánó
részére az elhunyt személy temetési helyéről és a hamvak elhelyezkedésének helyéről.

IX.
A sírkertben alkalmazott díjak:
9.1. A sírkertben alkalmazott díjakról szóló részletes kimutatást a jelen szabályzat 3.sz
melléklete tartalmazza.
9.2. A temetkezési szolgáltató a 9.1. pontban hivatkozott díjakat a NÖRI részére a
temetkezési szolgáltatás NÖRI által visszaigazolt időpontját megelőző kettő
munkanappal korábban köteles megfizetni, a NÖRI által kibocsátott számla ellenében.
X.
Vegyes rendelkezések:
10.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre többek között a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, a végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.)
Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az
irányadók.
10.2. A jelen, Módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szabályzat 2016. július 28-án lép
hatályba.
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Temetőszabályzat Függeléke
Elérhetőség:
Temetőiroda
1086 Budapest, Fiumei út 16-18.
E-mail cím:
fiumei@nori.gov.hu
Telefonszám:
+36-70-4008632
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Temetőszabályzat 1. sz. melléklete

NÖRI regisztrációs kérelem
Általános szolgáltatói szakterületre
Cégnév/egyéni vállalkozó neve:.................................................................................................……
.....................................………..….....................................................................
.......................................................
Cégvezető neve: ……………………………………….………………………….……….……..…
Kapcsolattartó neve: …………………………………………………………………….………….
Telefonszám: ....................................................................................................................….……....
E-mail cím: ....................................................................….......................................................….....
Adószám, cégjegyzékszám/egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:
............................................................................................................................................................
Szakképzettsége (bizonyítvány kelte, kiállító szervezet neve):
................................................................................….....……………………………….…………..
Felelősségbiztosítási kötvény száma(amennyiben rendelkezik biztosítással):
………………………………………………………………………………..…………….…….…
Biztosító társaság neve: (amennyiben rendelkezik biztosítással):
............................................................................................................................................………....
Bankszámlaszám:
............................................................................................................................................................
Büntetőjogi és etikai felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok és a csatolt
mellékletek tartalma a valóságnak megfelel. Az adataimban bekövetkező változást 15 napon
belül bejelentem.
Kijelentem, hogy megismertem és elfogadom a Nemzeti Örökség Intézete 2016. június 6.
napjától hatályos Temetőszabályzatát.
Csatolandó mellékletek:
1) Cégkivonat másolata
2) Aláírási címpéldány másolata
3) Szakmai jogosultság igazolásának másolata
4) Felelősségbiztosítási kötvény másolata (amennyiben rendelkezik biztosítással)
5) Egyéni vállalkozói igazolvány/regisztráció
Kelt: .......................... 2016…......................

.................................................
Cégszerű aláírás
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Temetőszabályzat 2. sz. melléklete

NÖRI regisztrációs kérelem
Temetkezési szolgáltatói szakterületre
Cégnév/egyéni vállalkozó neve:.................................................................................................……
.............................................................
.......................................................
Cégvezető neve: ……………………………………….………………………….……….……..…
Kapcsolattartó neve: …………………………………………………………………….………….
Telefonszám: ....................................................................................................................….……....
E-mail cím: ....................................................................….......................................................….....
Adószám, cégjegyzékszám/egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:
............................................................................................................................................................
Temetkezési szolgáltatói engedély kelte:
................................................................................….....……………………………….…………..
Temetkezési szolgáltatói engedélyt kiállító szervezet neve:
………………………………………………………………………………..…………….…….…
Bankszámlaszám:
............................................................................................................................................................
Büntetőjogi és etikai felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok és a csatolt
mellékletek tartalma a valóságnak megfelel. Az adataimban bekövetkező változást 15 napon
belül bejelentem.
Kijelentem, hogy megismertem és elfogadom a Nemzeti Örökség Intézete 2016. június 6.
napjától hatályos Temetőszabályzatát.
Csatolandó mellékletek:
1) Cégkivonat másolata
2) Aláírási címpéldány másolata
3) Temetkezési szolgáltatói jogosultságának másolata
Kelt: .......................... 2016…......................

.................................................
Cégszerű aláírás
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1.1. Földbetemetéses temetkezési helyek sírhelydíjai, új sírhely vásárlása esetén
NETTÓ DÍJAK
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
- egyes
- egyes az 57-es, 58-as parcellában
- egyes az 52-es parcellában (soros parcella díjának 60%-a)
- kettős
- kettős az 57-es, 58-as parcellában
- kettős az 52-es parcellában (soros parcella díjának 60%-a)
Sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
- a sírkert teljes területén

405 000 Ft
242 975 Ft
145 785 Ft
729 000 Ft
437 355 Ft
262 413 Ft

ÁFÁS ÁR
514 350 Ft
308 578 Ft
185 147 Ft
925 830 Ft
555 441 Ft
333 265 Ft

130 000 Ft/m2 165 100 Ft/m2

1.2. Hamvasztásos temetkezési helyek sírhelydíja, új sírhely vásárlása esetén
Urnafülkék 10 éves használati időre
- íves urnafülke, zárólap nélkül
- szögletes urnafülke, zárólap nélkül

118 110 Ft
102 000 Ft

150 000 Ft
129 540 Ft

Urnasírhely 10 éves használati időre:
- a temető egész területén
- az 52-es, 57-es, 58-as parcellákban

172 200 Ft
103 320 Ft

218 694 Ft
131 216 Ft

Hant nélküli családi urnakert 10 éves használati időre:
- 4 urnás kör alakú
- 6 urnás ovális alakú
- 8 urnás kör alakú

235 340 Ft
275 520 Ft
304 220 Ft

298 882 Ft
349 910 Ft
386 359 Ft

Osszárium (csontfülke) 10 éves használati időre:

206 640 Ft

262 433 Ft

1.3. Földbetemetéses temetkezési helyek újraváltási díjai, meglévő sírhely esetén
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
- egyes
- egyes az 57-es, 58-as parcellában
- egyes az 52-es parcellában (soros parcella díjának 60%-a)
- kettős
- kettős az 57-es, 58-as parcellában
- kettős az 52-es parcellában (soros parcella díjának 60%-a)

364 500 Ft
218 678 Ft
131 207 Ft
656 100 Ft
393 620 Ft
236 172 Ft

462 915 Ft
277 720 Ft
166 632 Ft
833 247 Ft
499 897 Ft
299 938 Ft

Sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
- a sírkert teljes területén

117 000 Ft/m2 148 590 Ft/m2
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1.4. Hamvasztásos temetkezési helyek újraváltási díjai, meglévő sírhely esetén
NETTÓ DÍJAK

ÁFÁS ÁR

Urnafülkék 10 éves használati időre
- íves urnafülke, zárólap nélkül
- szögletes urnafülke, zárólap nélkül

106 299 Ft
91 800 Ft

135 000 Ft
116 586 Ft

Urnasírhely 10 éves használati időre:
- a temető egész területén
- az 52-es, 57-es, 58-as parcellákban

154 980 Ft
92 988 Ft

196 825 Ft
118 095 Ft

Hant nélküli családi urnakert 10 éves használati időre:
- 4 urnás kör alakú
- 6 urnás ovális alakú
- 8 urnás kör alakú

211 806 Ft
247 968 Ft
273 798 Ft

268 994 Ft
314 919 Ft
347 723 Ft

Osszárium (csontfülke) 10 éves használati időre:

185 976 Ft

236 190 Ft

68 740 Ft
28 661 Ft

87 300 Ft
36 399 Ft

27 999 Ft

35 559 Ft

Hozzátartozói várakozás hamvak szórása esetén a
ravatalozóban félórás időtartamra (április 1-jétől november
19-ig terjedő időszakban)

17 433 Ft

22 140 Ft

Ravatalozó téli szórás esetén 1 órás időtartamra

49 519 Ft

62 889 Ft

1.6. Halotthűtők naponkénti nettó igénybevételi díja

3 743 Ft

4 754 Ft

11 811 Ft

15 000 Ft

48 156 Ft
10 866 Ft
19 277 Ft
10 000 Ft

61 158 Ft
13 800 Ft
24 482 Ft
12 700 Ft

1.5. Ravatalozó terem igénybevételi díja (szakszemélyzet nélkül)
Ravatalozó 1 órás időtartamra
Ravatalozó 1 órán túl óránként
Szabadtéri ravatali helyszín a szóróparcellánál (április 1-jétől
november 19-ig terjedő időszakban)

1.7. Elhunytak átadás-átvételének díja:
1.8. Szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja:
Szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja
Szóróhely kertészeti szolgáltatásainak díja
Pótdíj a téli időszakban (november 20-tól március 31-ig)
Pótdíj 15.30 óra után kezdődő szórás esetén
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1.9. Sírhelynyitás és visszahantolás díja
NETTÓ DÍJAK
Új sírba történő első temetést megelőző sírásás díja,
visszahantolás nélkül
Felnőtt sírhely:
Gyermek sírhely:
Urnasírhely:

ÁFÁS ÁR

25 197 Ft
11 614 Ft
11 614 Ft

32 000 Ft
14 750 Ft
14 750 Ft

35 000 Ft

44 450 Ft

1.10. Temető-fenntartási hozzájárulás
Temető-fenntartási hozzájárulás egyéb vállalkozók részére
Sírbolt építése esetén (30 nap érvényességi idővel):

Sírkő, illetve kripta munkák (bontás, állítás, átdolgozás, tisztítás stb.) esetén:
- Vállalkozók és kőfaragó kisiparosok részére a
temetőszabályzatban előírt feltételek szerint munkánként és
naponként
- Betűvésés síremlékre (név és évszám)
Vázrajz elbírálási díj
Sírhely szemledíja
Sírgondozó vállalkozók részére naponként
Egyéb sírköves munkálat
Vésés emlékoszlopra (név+ 2 évszám)
Térfoglalási díj szimpla sír és pad esetén
Térfoglalási díj dupla sír esetén
Térfoglalási díj gyermek sír esetén
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1 200 Ft

1 524 Ft

400 Ft
701 Ft
866 Ft
500 Ft

508 Ft
890 Ft
1 100 Ft
635 Ft

25 118 Ft
4 189 Ft
6 291 Ft
2 181 Ft

31 900 Ft
5 320 Ft
7 990 Ft
2 770 Ft

SÍRGONDOZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
NETTÓ
ÁR

Virág kiültetések:

ÁFÁS
ÁR

Tavaszi kiültetés árvácskával tövenként
Tavaszi kiültetés százszorszéppel tövenként

280 Ft
280 Ft

356 Ft
356 Ft

Nyári kiültetés begóniával tövenként
Nyári kiültetés bársonyvirággal tövenként
Nyári kiültetés paprikavirággal tövenként
Nyári kiültetés petúniával tövenként
Nyári kiültetés muskátlival tövenként
Nyári kiültetés szegélynövénnyel tövenként
Nyári kiültetés egyéb egynyárival tövenként
Őszi kiültetés árvácskával tövenként
Őszi kiültetés krizantémmal tövenként

280 Ft
280 Ft
280 Ft
280 Ft
750 Ft
200 Ft
280 Ft
280 Ft
1 100 Ft

356 Ft
356 Ft
356 Ft
356 Ft
953 Ft
254 Ft
356 Ft
356 Ft
1 397 Ft

Téli ezüstfenyőág díszítés gyermek, v. urnasír felületre
Téli ezüstfenyőág díszítés gyermek, v. urnasír oldalára
Téli ezüstfenyőág díszítés gyermek, v. urnasír teljes hantra
Téli ezüstfenyőág díszítés szimpla sír felületre
Téli ezüstfenyőág díszítés szimpla sír oldalára
Téli ezüstfenyőág díszítés szimpla sír teljes hantra
Téli ezüstfenyőág díszítés dupla, v. hant nélküli szimpla sír felületre
Téli ezüstfenyőág díszítés dupla sír oldalára
Téli ezüstfenyőág díszítés dupla sír teljes hantra

2 000 Ft
4 000 Ft
4 700 Ft
4 000 Ft
7 800 Ft
9 300 Ft
7 800 Ft
15 600 Ft
18 600 Ft

2 540 Ft
5 080 Ft
5 969 Ft
5 080 Ft
9 906 Ft
11 811 Ft
9 906 Ft
19 812 Ft
23 622 Ft

Téli normandfenyőág díszítés gyermek v. urnasír felületre
Téli normandfenyőág díszítés gyermek v. urnasír oldalára
Téli normandfenyőág díszítés gyermek v .urnasír teljes hant
Téli normandfenyőág díszítés szimplasír felületre
Téli normandfenyőág díszítés szimplasír oldalára
Téli normandfenyőág díszítés szimplasír teljes hantra
Téli normandfenyőág díszítés duplasír felületre
Téli normandfenyőág díszítés duplasír oldalára
Téli normandfenyőág díszítés duplasír teljes hantra

2 000 Ft
4 000 Ft
4 700 Ft
4 000 Ft
7 800 Ft
11 800 Ft
15 600 Ft
9 800 Ft
25 400 Ft

2 540 Ft
5 080 Ft
5 969 Ft
5 080 Ft
9 906 Ft
14 986 Ft
19 812 Ft
12 446 Ft
32 258 Ft

Téli fenyődíszítés:
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Egyéb növény kiültetések:

NETTÓ
ÁR

Borostyán kiültetés gyermek, v. urnasír felületre
Borostyán kiültetés gyermek, v. urnasír oldalára
Borostyán kiültetés gyermek, v. urnasír teljes hantra
Borostyán kiültetés szimpla sír felületre
Borostyán kiültetés szimpla sír oldalára
Borostyán kiültetés szimpla sír teljes hantra
Borostyán kiültetés dupla, v. hant nélküli szimpla sír felületre
Borostyán kiültetés dupla sír oldalára
Borostyán kiültetés dupla sír teljes hantra
Borostyán kiültetés, konténeres

2 200 Ft
5 000 Ft
7 100 Ft
4 400 Ft
10 000 Ft
14 500 Ft
8 500 Ft
18 000 Ft
18 500 Ft
550 Ft

2 794 Ft
6 350 Ft
9 017 Ft
5 588 Ft
12 700 Ft
18 415 Ft
10 795 Ft
22 860 Ft
23 495 Ft
699 Ft

700 Ft
1 000 Ft
1 100 Ft
1 400 Ft
2 000 Ft
2 200 Ft
2 900 Ft
4 000 Ft
6 900 Ft

889 Ft
1 270 Ft
1 397 Ft
1 778 Ft
2 540 Ft
2 794 Ft
3 683 Ft
5 080 Ft
8 763 Ft

1 500 Ft
3 800 Ft
4 900 Ft
3 000 Ft
7 500 Ft
9 700 Ft
6 000 Ft
15 000 Ft
19 500 Ft
350 Ft

1 905 Ft
4 826 Ft
6 223 Ft
3 810 Ft
9 525 Ft
12 319 Ft
7 620 Ft
19 050 Ft
24 765 Ft
445 Ft

Füvesítés gyermek, v. urnasír felületre
Füvesítés gyermek, v. urnasír oldalára
Füvesítés gyermek, v. urnasír teljes hantra
Füvesítés szimpla sír felületre
Füvesítés szimpla sír oldalára
Füvesítés szimpla sír teljes hantra
Füvesítés dupla, v. hant nélküli szimpla sír felületre
Füvesítés dupla sír oldalára
Füvesítés dupla sír teljes hantra
Varjúháj (Sedum) kiültetés gyermek, v. urnasír felületre
Varjúháj (Sedum) kiültetés gyermek, v. urnasír oldalára
Varjúháj (Sedum) kiültetés gyermek, v. urnasír teljes hantra
Varjúháj (Sedum) kiültetés szimpla sír felületre
Varjúháj (Sedum) kiültetés szimpla sír oldalára
Varjúháj (Sedum) kiültetés szimpla sír teljes hantra
Varjúháj (Sedum) kiültetés dupla, v. hant nélküli szimpla sír felületre
Varjúháj (Sedum) kiültetés dupla sír oldalára
Varjúháj (Sedum) kiültetés dupla sír teljes hantra
Varjúháj (Sedum) kiültetés, konténeres, konténerenként
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Nyári sírgondozás csomag: megrendelhető június 30-ig
Nyári sírgondozás csomag begóniával, 3 havi teljes ápolással,
hantos gyermek, vagy urnasírra
Nyári sírgondozás csomag begóniával, 3 havi teljes ápolással,
hantos szimpla sírra
Nyári sírgondozás csomag begóniával, 3 havi teljes ápolással,
hantos dupla sírra
Nyári sírgondozás csomag begóniával, 3 havi teljes ápolással,
kőszegélyes gyermek, vagy urnasírra
Nyári sírgondozás csomag begóniával, 3 havi teljes ápolással,
kőszegélyes szimpla sírra
Nyári sírgondozás csomag begóniával, 3 havi teljes ápolással,
kőszegélyes dupla sírra
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18 500 Ft

23 495 Ft

39 000 Ft

49 530 Ft

77 000 Ft

97 790 Ft

9 500 Ft

12 065 Ft

19 500 Ft

24 765 Ft

38 000 Ft

48 260 Ft

34 000 Ft

43 180 Ft

72 000 Ft

91 440 Ft

145 000 Ft

184 150
Ft

7 100 Ft

9 017 Ft

14 500 Ft

18 415 Ft

29 000 Ft

36 830 Ft

Őszi sírgondozás csomag: megrendelhető szeptember 15-ig
Őszi sírgondozás csomag árvácskával, 1 havi teljes ápolással,
hantos gyermek, vagy urnasírra
Őszi sírgondozás csomag árvácskával, 1 havi teljes ápolással,
hantos szimpla sírra
Őszi sírgondozás csomag árvácskával, 1 havi teljes ápolással,
hantos dupla sírra
Őszi sírgondozás csomag árvácskával, 1 havi teljes ápolással,
kőszegélyes gyermek, vagy urnasírra
Őszi sírgondozás csomag árvácskával, 1 havi teljes ápolással,
kőszegélyes szimpla sírra
Őszi sírgondozás csomag árvácskával, 1 havi teljes ápolással,
kőszegélyes dupla sírra
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Sírápolási szolgáltatások:
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Borostyán tisztítás és nyírás gyermek, v. urnasír esetén
Borostyán tisztítás és nyírás szimpla sír esetén
Borostyán tisztítás és nyírás dupla, v. hant nélküli szimpla sír esetén

1 600 Ft
3 200 Ft
6 300 Ft

2 032 Ft
4 064 Ft
8 001 Ft

Fűnyírás gyermek, v. urnasír esetén
Fűnyírás szimpla sír esetén
Fűnyírás dupla, v. hant nélküli szimpla sír esetén

500 Ft
900 Ft
2 000 Ft

635 Ft
1 143 Ft
2 540 Ft

Gyomlálás gyermek, v. urnasír esetén
Gyomlálás szimpla sír esetén
Gyomlálás dupla, v. hant nélküli szimpla sír esetén

1 000 Ft
2 000 Ft
4 000 Ft

1 270 Ft
2 540 Ft
5 080 Ft

Hantkészítés gyermek, v. urnasír esetén
Hantkészítés szimpla sír esetén
Hantkészítés dupla sír esetén

2 000 Ft
4 000 Ft
8 000 Ft

2 540 Ft
5 080 Ft
10 160 Ft

Félhavi öntözés gyermek, vagy urnasír esetén (Halottak napja előtti 2
hétre)
700 Ft
Félhavi öntözés szimpla sír esetén (Halottak napja előtti 2 hétre.)
1 300 Ft
Félhavi öntözés dupla, vagy hant nélküli szimpla sír esetén (Halottak napja
előtti 2 hétre)
2 500 Ft
Félhavi öntözés hant nélküli dupla sír esetén (Halottak napja előtti 2 hétre.) 4 900 Ft

889 Ft
1 651 Ft
3 175 Ft
6 223 Ft

Havi öntözés gyermek, v. urnasír esetén
Havi öntözés szimpla sír esetén
Havi öntözés dupla, v. hant nélküli szimpla sír esetén
Havi öntözés hant nélküli dupla sír esetén

1 300 Ft
2 600 Ft
4 900 Ft
9 800 Ft

1 651 Ft
3 302 Ft
6 223 Ft
12 446 Ft

Kapálás gyermek, v. urnasír körül
Kapálás szimpla sír körül
Kapálás dupla sír körül

600 Ft
1 200 Ft
2 400 Ft

762 Ft
1 524 Ft
3 048 Ft

Havi teljes ápolás (öntözés,kapálás, gyomlálás) gyerm., v. urnasír esetén
Havi teljes ápolás (öntözés, kapálás, gyomlálás) szimpla sír esetén
Havi teljes ápolás (öntözés, kapálás, gyomlálás) dupla, vagy hant nélküli
szimpla sír esetén

2 000 Ft
4 000 Ft

2 540 Ft
5 080 Ft

8 000 Ft

10 160 Ft

Sövényápolás teljes idényre dupla sír körül
Föld 1 adag (80 liter)
Föld 5 adag
Murva 1 adag (elterítéssel)
Sírgondozási munkaóra egyéb ápolásra
Sírgondozás ügyintézése
Temetést követően koszorúk leszedése

7 400 Ft
1 800 Ft
8 700 Ft
2 400 Ft
2 200 Ft
1 200 Ft
4 000 Ft

9 398 Ft
2 286 Ft
11 049 Ft
3 048 Ft
2 794 Ft
1 524 Ft
5 080 Ft

25

NETTÓ
ÁR
eseti
eseti
eseti
eseti
eseti
eseti
eseti
eseti
eseti

Egyéb sírgondozás
Egyéb sírgondozási szolgáltatás
Sürgősségi felár 50%
Fénykép készítés, továbbítással
Koszorú, sírcsokor kihelyezés kért időpontra
Cserepes növény kihelyezés kért időpontra
Mécses, gyertya kihelyezés kért időpontra
Sírdíszítés más módon
Mécses kis méret kért időpontra
Mécses közepes méretkért időpontra
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Teljes körű éves sírgondozás (kedvezményes): megrendelhető április 30-ig
Éves sírgondozás kőszegélyes gyermek, v. urnasír esetén
Éves sírgondozás kőszegélyes szimpla sír esetén
Éves sírgondozás kőszegélyes dupla sír esetén
Éves sírgondozás hantos gyermek, v. urnasír esetén
Éves sírgondozás hantos szimpla sír esetén
Éves sírgondozás hantos dupla sír esetén
Teljes körű éves sírgondozás oldalborostyánnal, hantos gyermek, vagy
urnasír esetén
Teljes körű éves sírgondozás oldalborostyánnal, szimpla sír esetén
Teljes körű éves sírgondozás oldalborostyánnal, dupla sír esetén

16 800 Ft
33 500 Ft
66 700 Ft
25 000 Ft
51 500 Ft
103 000 Ft

26 000 Ft
54 000 Ft

21 336 Ft
42 545 Ft
84 709 Ft
31 750 Ft
65 405 Ft
130 810 Ft

108 000 Ft

33 020 Ft
68 580 Ft
137 160 Ft

Borostyános (teljes felületborításig) hant 6 havi gondozása, gyermek vagy
urnasír esetén
10 600 Ft
Borostyános (teljes felületborításig) hant 6 havi gond. szimpla sír esetén
21 200 Ft
Borostyános (teljes felületborításig) hant 6 havi gondoz. dupla sír esetén 42 400 Ft

13 462 Ft
26 924 Ft
53 848 Ft

Fedlapos sír éves gondozása vizes lemosással, kapálása gyermek, v.
urnasír esetén
Fedlapos sír éves gondozása vizes lemosással, kapálással szimpla sír
esetén
Fedlapos sír éves gondozása vizes lemosással, kapálással dupla sír esetén

7 900 Ft

10 033 Ft

15 800 Ft
31 000 Ft

20 066 Ft
39 370 Ft

5 havi sírgondozás (kedvezményes): megrendelhető május 31-ig
5 havi sírgondozás kőszegélyes gyermek, v. urnasír esetén
5 havi sírgondozás kőszegélyes szimpla sír esetén
5 havi sírgondozás kőszegélyes dupla sír esetén
5 havi sírgondozás hantos gyermek, v. urnasír esetén
5 havi sírgondozás hantos szimpla sír esetén
5 havi sírgondozás hantos dupla sír esetén

14 000 Ft
28 000 Ft
56 000 Ft
20 000 Ft
41 000 Ft
82 000 Ft

17 780 Ft
35 560 Ft
71 120 Ft
25 400 Ft
52 070 Ft
104 140 Ft
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