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ZAMÁRDI  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
3/2010. (III.2.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a temetőkről és temetkezésről 
(Egységes szerkezetben) 

 
Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Önkormányzat) az 1999. évi XLIII. tv. 41. §. /3/ bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján – annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1. ) Kormányrendeletre, az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.-nek  a halottakkal kapcsolatos 
rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő 
eljárásról szóló 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendeletre figyelemmel – az 
alábbi rendeletet alkotja. 

I.fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. §. 

 
(1) A jelen rendelet hatálya kiterjed a Zamárdi Város közigazgatási területén fekvő 
köztemetőkre, valamint ezek fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes 
tevékenységre. 
 

 Új temető (hrsz: 052/3, 2 ha 2500 m2) 

 Régi temető (Hősök Kápolnája, 2459 hrsz, 8440 m2, 2422/2 hrsz, 866 m2)) 

 Újsori temető (hrsz 2572, 3006 m2 - lezárt temető) 
 

 
(2) A Zamárdi köztemetők létesítéséről, fenntartásáról és üzemeltetéséről Zamárdi 
Város Önkormányzata gondoskodik.  
 
(3)  A Zamárdi Újsori temető (hrsz: 2572) lezárt temető, kegyeleti park. 
 
(4)   A Zamárdi Régi temetőben új sírhelyben történő temetés nem lehetséges – 
kivéve az előre megváltott és igazolt sírhelyek, és hozzátartozói rátemetés esetében. 
 
(5) Zamárdi Város Önkormányzat szociális parcellát Zamárdi, Endrédi út melletti Új 
temetőben jelöli ki. 

Temetkezési szabályok 
 

2. §. 
 

(1)   A temetők területe csak rendeltetési céljuknak megfelelő célra használhatók. 
 
(2)   Halottakat és elhamvasztott halottak maradványait Zamárdi Város területén  
csak üzemelés alatt álló temetőben, illetve annak üzemelés alatt álló sírhelytáblájába 
és parcellájában szabad eltemetni. Lezárt sírhelytáblába koporsós temetés csak 
sírboltba, vagy kettős sírhelyre történhet a sírhely alapférőhely számáig. 
 
 
*Az 1. §. /5/ bekezdés szövegét a 36/2013. (III.2.) számú Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2014. január 1. 
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(3)  Elhamvasztott halottak maradványait temetőn kívül a vonatkozó jogszabályok  
alapján az alábbiak figyelembe vételével kell kezelni:  
A hamvakat tartalmazó urnát az eltemetésre köteles személynek az elhunyt 
végrendelete, ennek hiányában 
  a) a temető vagy temetkezési emlékhely befogadó nyilatkozata, vagy 
  b) a hamvak temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli elhelyezése esetén az 

eltemetésre kötelezett személy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy 
közokiratba foglalt nyilatkozatának meglétéről az elhunyt utolsó lakóhelye 
szerinti, az eltemetésre kötelezett személyek nyilatkozatairól szóló nyilvántartás 
vezetésére az önkormányzat által kijelölt köztemető igazolása alapján kell kiadni. 

 
(4)   A temetési tevékenységet az üzemeltető, és a szolgáltató a kegyeleti 
elvárásokhoz illő módon kell, hogy megszervezze (ruházat, magatartás, eszközök, 
hangosítás, zene). 
 
(5)  A város közigazgatási területén elhunyt zamárdi illetőségű halottat, amennyiben 
a rendelet hatálya alá eső temetőkben kerül eltemetésre, az Új temető 
ravatalozójába kell beszállítani. 
(6)*  
(7) Az üzemeltető az etnikai vagy vallási eredetű temetkezési szokásokat – 
amennyiben azok más jogszabállyal nem ellentétesek – kötelesek figyelembe venni. 
 
(8) A köztemetést a temető üzemeltetője végzi, a Polgármesteri Hivatallal megkötött 
külön megállapodás alapján.  
 

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele 
 

3. §. 
 

(1)  A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli 
használatbavételére a Törvény és a Kormányrendelet szabályait kell 
alkalmazni. 

II. fejezet  
Temetési helyek 

 
4. §. 

 
(1)  A temetőket sírhelytáblákra, urna-sírhelytáblákra lehet felosztani, a 
sírhelytáblákon belül kell kijelölni a sírboltokat. 
 

(2)   A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő 
elteltével – szabályszerű eljárás mellett – fel kell számolni, és újabb temetések 
céljára igénybe lehet venni. 

 
(3)*   Megkezdett sírhelytáblában (sorban) a soron következő helyre lehet temetni, új 
sort csak a sor teljes betöltése után lehet kezdeni. Betelt sírhelytáblákat az utolsó 
temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba koporsós temetés csak 
sírboltba, vagy sírhelybe rátemetéssel engedélyezhető. 
*A 2. §. (3) bekezdés szövegét a 36/2013. (III.2.) számú Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2014. január 1. 
*A 4. §. (3) bekezdés szövegét, és a (6)-(8) bekezdések szövegét a 17/2016. (IV.26.) sz. Ör. módosította, illetve állapította meg. Hatályba lép: 
2016. április 26. 
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(4)   A kormányrendeletben meghatározottakon túl hamvakat urnafalban is el lehet 
helyezni. 
 
(5)   A temetőkben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az 
üzemeltető gondoskodik. 
 
*(6) Az urnafalban kialakított urnafülkébe a hamvakat csak urnában lehet elhelyezni. 
Egy urnafülkébe csak egy urna helyezhető  
 
*(7) Az elhaltak hamvait a temetés ideje szerinti sorrendben, mindig a 
soronkövetkező egyes urnafülkébe kell elhelyezni. Új urnafal és új sor akkor 
kezdhető, ha a megkezdett sort betöltötték és lezárták.  
 
*(8) Lehetőség van azonban arra, hogy azok a temettetők, akik - akár a jövőben is – 
a hamvak elhelyezését egymás melletti urnafülkében kívánják megoldani, az egymás 
melletti urnafülkéket előzetesen megváltsák. 
 

5. §. 
Temetési hely típusok 

(1)  A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani: 
 
 
Új temető: 

 koporsós (egyes sírhely, kettes sírhely) 

 sírbolt (kripta) 

 urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt 

 szociális sírhely: koporsós, urnás ( urnafülke)  
 
Régi temető: 

 koporsós (egyes sírhely, kettes sírhely) 
 
(2)   A temetőben lévő sírhelyek méretei: 
  

a.) Felnőtt egyes sírhely:  250 cm hosszú, 200 cm mély, 150 cm széles 
Felnőtt kettes sírhely:  250 cm hosszú, 200 cm mély, 250 cm széles 
 
Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó 
aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. 
 

b.) Urna földbe temetésnél 
     szegéllyel együtt:   155 cm hosszú, 100 cm mély, 115 cm széles 
 
c.) Sírboltok: 
     Két- és négyszemélyes: 400 cm hosszú, 200 cm mély, 300 cm széles 
 
d.) Szegély sírhely:   
     Félszegély:   400 cm hosszú, 200 cm mély, 200 cm széles 
   Egész szegély:   400 cm hosszú, 200 cm mély, 300 cm széles. 

  *Az 5. §. /1/ bekezdés, illetve 5. §. /2/ bekezdés e.) pontjának szövegét a 36/2013. (III.2.) számú Ör. állapította meg. Hatályba 

lép: 2014. január 1. 
*Az 5. §. /9/ bekezdés szövegét a 36/2013. (III.2.) számú Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2014. január 1. 
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e.) Szociális sírhely:  koporsós 240 cm hosszú, 200 cm mély, 130 cm széles 
                                   urnás  urnafülkében 30 cm magas, 30 cm széles  

(3)   A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek kell lennie. A sírdombok 
magassága legfeljebb 50 cm lehet. 

  
(4) Mélyített felnőtt sírhelybe (2,20 m) az ÁNTSZ engedélye alapján még egy 

koporsó temethető. 
 

(5) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is elhelyezhető. 
Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még négy urna 
helyezhető el, ez azonban a sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg. 

  
(6)  Felnőtt sírhely díj befizetése mellett a felnőtt sírhelytáblába 10 éven aluli 

gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír 
méreteivel azonosnak kell lenni. 

  
(7) Az egyes sírhelytáblákban lévő sírhelyek sírdombokkal, vagy a nélkül 

alakíthatók ki, a kialakításnak sírhely táblán belül egységesnek kell lennie.   
 

(8)  A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb 
magassága 2 méter. E magassági méreten felül - a Törvény és a 
Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve - sírjel az üzemeltető 
részére történő előzetes bejelentés után, külön engedéllyel létesíthető. 

 
(9)  Szociális temetkezésnél sírjelet az állam biztosít. 

 
Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 

 
6. §. 

 
(1)  Az egyes temetési helyek az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre 

kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét e rendelet 1. számú mellékletet 
tartalmazza.  

 
(2) Az egyes temetési helyek használati díjának megfizetésével az elhunyt 

hozzátartozói, illetve a temettetést végzők meghatározott időre rendelkezési 
jogosultságot szereznek. 

 
(3)A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás 
napja. 
 

(4)  A régi temetőben a temetkezési helyek feletti rendelkezési jogosultság kezdő 
időpontja 2010. január 1.  

 
(5)  A sírhelyek feletti rendelkezési jog meghosszabbításáért díjat kell fizetni, 

amelynek összege megegyezik az /1/ bekezdésben meghatározott 
mellékletben szereplő díjjal. 

(6)  A  rendelkezési jogosultság kezdési időpontja a megváltás napja:   
a.) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától 

számított 25 év, 
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b.) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év, 
c.) sírbolt esetén 60 év, 
d.) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év, 
e.) urnasírbolt esetén 20 év. 

 
(7)  A temetési helyek használatának joga – sírbolt kivételével – magánszemélyek 

között nem ruházható át, nem örökölhető. 
 
(8) Kiürítés során a temetőben felállított síremlék lebontása, áthelyezése előtt a 
munkálatokat az üzemeltetőnek be kell jelenteni.  
 
(9)  Az urnakiadásra vonatkozóan a Kormányrendeletben meghatározott eseteken túl 
az exhumálás szabályait kell alkalmazni. 
 

(10) Ha rátemetés miatt a sírhely használati ideje meghosszabbodik, a 
használati díj időarányos részét meg kell fizetni. 
 

Díszsírhelyekről 
7. §. 

(1)  A köztemetőkben a polgármester külön önkormányzati rendeletben 
meghatározott eseteken túl díszsírhelyet adományozhat. 
 
(2)    A díszsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját és a 
temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni. 
 

(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. 
További hozzátartozó – az özvegy kivételével – díj ellenében temethető el a 
díszsírhelyen. 
 

(4)   A Képviselő-testület az Önkormányzattól és intézményeitől nyugdíjba vonult  és 
elhalálozott közszolgálati tisztviselőt, közalkalmazottat egyedi döntés alapján, saját 
halottjává nyilváníthatja és a temetés teljes költségét átvállalhatja. ~ 

(5) *  Zamárdi díszpolgárait a Képviselő-testület abban az  esetben  tekinti saját 

halottjának és vállal részt a temetési költségekben, ha az elhunytat Zamárdiban temetik 

el és az önkormányzat saját szervével ( GAMESZ) végeztetik el a temettetést. 

 A  koporsós vagy urnás díszpolgári temetés összköltségét – minden esetben előzetes 

egyeztetés alapján - de, maximum br. 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint 

összeghatárig az önkormányzat átvállalja. 

                                                                      III.fejezet  

7./ A §  
A szociális temetésn 

 
 A szociális temetés az eltemettető vagy az általa felkért személy személyes 
közreműködésével, az állam által biztosított kellékekkel ingyenes temetési helyre történő 
koporsós vagy hamvasztásos temetés, amely az eltemettető számára ingyenes.   
~ hatályos 2014. november 18-tól  

*Az R. 7. §. /5/ bekezdést a 3/2015. (I.27.) számú Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2015. január 27. n  2017-től lép hatályba  
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 (1) Szociális temetést az eltemettetésre kötelezett zamárdi lakos igényelhet az  
önkormányzattól. 
(2) Szociális temetés keretében az elhunyt hűtéséről, szállításáról, továbbá az 

eltemettető választása szerint a hamvasztásról az állam gondoskodik. A szociális 
temetéshez az állam sírhelyet, koporsót, urnát és sírjelet biztosít. 

(3) Az önkormányzat az Új temetőben (Zamárdi, Endrédi utca) a koporsós temetések 
számára szociális parcellát (hantnélküli sírokkal), 
urnás temetések számára szociális temetkezési helyet jelöl ki. Szociális 
parcellában, szociális temetkezési helyen kizárólag szociális temetés végezhető. 

 (4) Szociális temetés választása esetén az eltemettetőt temetési költségek nem 
terhelik, és azok hagyatéki teherként sem érvényesíthetők. Ha az eltemettető a 
szociális temetésre vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltér, köteles a 
temetéshez kapcsolódó előkészítés, öltöztetés, szállítás, hűtés,  
esetleges hamvasztás költségét, a sírhely megváltási díját, a felhasznált koporsó 
vagy urna és sírjel árát az önkormányzat részére megtéríteni. 

(5) Szociális temetésre nem kerülhet sor, ha a temetést szerződésben vállalták. 
(6) Az eltemettető vagy az általa felkért személy a szociális temetés igénylése során 

nyilatkozatban vállalja, hogy maga látja el a következő temetkezési 
szolgáltatásokat: 
a) az elhunyt temetésre való előkészítése (mosdatása, felöltöztetése), kivéve a 

törvény 24/B. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetet, 
b) sír vagy urnasír kiásása és visszahantolása, 
c) koporsó, urna gépjármű nélküli szállítása a temetőn belül, és 
d) a sírba helyezés vagy urnaelhelyezés  
(a továbbiakban együtt: személyes közreműködés). 

(7) Az eltemettető és a szociális temetésben közreműködők nyilatkoznak továbbá 
arról, hogy a (6) bekezdésben meghatározott tevékenységek elvégzése kapcsán 
az eltemettető nem ajánl fel, a személyes közreműködők pedig nem fogadnak el 
semmilyen ellenszolgáltatást, a temető üzemeltetője a munkavégzés szabályairól 
őket tájékoztatta, a munkavégzés során esetlegesen előforduló baleset miatt 
kártérítési követeléssel sem a temető tulajdonosa, sem a temető üzemeltetője, 
sem pedig az eltemettető felé nem élhetnek. 

(8) A (6) és (7) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat legkésőbb a 
munkavégzés megkezdése előtt a temető üzemeltetője részére az eltemettető 
köteles átadni, ennek hiányában a munkavégzés megkezdését a temető 
üzemeltetőjének meg kell akadályoznia. 

(9) Ha a szociális temetés iránti igény bejelentését követően olyan igazolható 
körülmény merül fel, ami a személyes közreműködést vállalót megakadályozza a 
személyes közreműködés ellátásában, az eltemettető más személyt kérhet fel és 
erről tájékoztatja az önkormányzatot. 

(11) Amennyiben az eltemettető szociális temetést igényelt, azonban nem tud 
gondoskodni a személyes közreműködés biztosításáról, erről tájékoztatja az 
önkormányzatot, amely közköltségen történő temetés keretében gondoskodik az 
elhunyt eltemettetéséről. A költségek hagyatéki teherként érvényesíthetők. 

 
7/B. § 

 
 (1) Egészségügyi intézményben elhunytnál és boncolás esetén nincs lehetőség a 

személyes öltöztetésre. Egészségügyi és boncolást végző intézmény a boncolást 
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követően a szociális temetés igénylésének igazolása alapján a holttestet a 
kegyeleti szempontok figyelembevételével helyreállítva és felöltöztetve adja át. 

(2) A halottvizsgálati bizonyítványt kiállító orvos a holttesttel való közvetlen 
érintkezést a szociális temetésben személyes közreműködést ellátók számára 
közegészségügyi, járványügyi vagy kegyeleti okokból megtilthatja. 

(3) Szociális temetés esetén kizárólag a törvény 24/A. § (3) bekezdésében 
meghatározott kellékeket lehet felhasználni.  

 (4) Szociális temetési helyre az első betemetéstől számított 25 éven belül kizárólag 
szociális temetés keretében urna elhelyezése történhet. 

(5) A szociális temetés ezen alcímben meghatározott előírásai vallási közösség 
szertartásai szerint végzett temetés esetén a vallási közösség hitéleti 
tevékenységét, vallási szokásait nem érintik. 

 
 

7/C. § 
 

(1) Amennyiben szociális temetés keretében hamvasztásos temetésre kerül sor, a 
holttest hamvasztásának költségét az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti 
önkormányzat viseli. 

(2) Szociális temetés igénybevételekor a holttest köztemetőben történő tárolásának 
és hűtésének költségét a köztemető fenntartója viseli. 

(3) A szociális temetés keretében a sírhely és a kellékek ingyenes biztosítása nem 
minősül ajándékozásnak, illetékfizetési kötelezettséget nem keletkeztet. 
 

IV.fejezet  

Síremlékek, sírboltok 

 
8. §.   

 
(1)  A sírboltot csak kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet az üzemeltetőnek be 
kell mutatni, valamint annak egy példányát átadni. A sírbolt építési munkák 
végzésének várható időpontját az üzemeltetőnek be kell jelenteni. 
 
(2)  A sírbolt felett rendelkezőnek azt kell tekinteni, aki a használati díjat megfizette, 
amennyiben elhalálozott annak törvényes örökösét. Több azonos jogállású örökös 
esetén – ellenkező megállapodás hiányában- a rendelkezési jog csak kizárólag 
együttesen gyakorolható. 
 
(3)  Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe 
bejegyzett rendelkezései az irányadók. 
 
(4) A sírboltba koporsóban csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre 
azt építették. Ezen kívül két férőhelyes sírboltba további hat urna, négyszemélyes 
sírboltba további tizenkét urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a 
temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben, vagy végrendeletileg nem tett 
rendelkezést, úgy a sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében 
temethetők. A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban 
lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után 
urnában, illetőleg gyerekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni.  
*A 7/A, 7/B, 7/c. §. , és az 8. §. /2/ bekezdés szövegét a 36/2013. (III.2.) számú Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2014. január 1. 
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Ebben az esetben a maradványok csak urnahelynek számítanak. 
 
(5)  Síremléket szilárd talajra kell építeni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél 
nagyobb területet. 
 
(6)  A síremlék  körül létesített járda magassága a talajszinttől maximum 6 cm. A 
sírkeret magassága a járdaszinttől számítva 30 cm lehet. 
 
(7) A síremlék magassága a járdaszinttől: 
    - gyermeksíroknál 120 cm, 
    - felnőtt síroknál                     150 cm lehet. 
 
(8)  A kiásott kriptahelyeket az alépítmény elkészültéig baleset megelőzésére 
alkalmas védőkorláttal körbe kell keríteni. 
 
(9)  A síremléknek meg kell felelnie a temető arculatának. Közízlést sértő formájú és 
felírással ellátott síremléket felállítani nem szabad. 
 
(10) Temetői létesítményeket (síremlék, sírbolt stb.) elkészültük után a temető 
üzemeltetőjének, vagy az általa megbízott személynek be kell mutatni. 
 

9.§. 
 
(1) *A holttest elhamvasztásához az illetékes szakhatóság engedélye szükséges. 
 
(2) A kórházban elhunyt személy, valamint rendőri intézkedéssel boncolásra szállított 

holttest elhamvasztását a kórboncnok orvos engedélyezi.  
  

Temetkezési szolgáltatások 
 

10. §. 
 
(1)  A köztemetőkben szolgáltatásokat végző vállalkozók tevékenységének 
összehangolásáról az üzemeltető gondoskodik. 
 
(2)  A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók temetésenként az e rendelet 1. 
számú mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni, a temetői létesítmények 
igénybevételéért.  

11. §. 
 
(1)  A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára – a búcsúztatás 
(szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani. 
Nem lehet nyitva tartani az oszlásnak indult, vagy roncsolt állapotban lévő holttest 
koporsóját. 
 
(2) A fertőző betegségben elhunytak az illetékes szakhatóság egyedi előírásainak 
megtartásával temethetők.  
 
 
 
*A 9. §. (1) bekezdés szövegét a 17/2016. (IV.26.) számú Ör. módosította. Hatályba lép: 2016. április 26. 
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Nyilvántartások vezetése 
 

12. §. 
 
(1) A temető üzemeltetője az új sírhely táblák megnyitása előtt köteles gondoskodni a 
sírnyilvántartási térkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról. 
A temetőtérképet a temető nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles 
vezetni. A temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak a jegyző 
engedélyével történhet a térkép módosításával. A temető dokumentációkat a temető 
kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek meg kell őrizni.  
 
 
 

V.fejezet 
A temetők üzemeltetése 

 
13. §. 

 
(1) A temető üzemeltetője biztosítja az eltemetés, urna elhelyezés feltételeit. 
Köztemetőn belül az elhunyt hűtése, a sírhelynyitás (sírásás, sírnyitás), a hamvak 
szórása a temető üzemeltető kizárólagos joga és kötelessége. A szociális 
temetkezésre eltérő szabályok az irányadóak. A köztemetőn belül elhunyt hűtése, 
ravatalozása, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő 
szállítása, továbbá urnaelhelyezése, sírásás, sírhelynyitás, sírbahelyezés, 
visszahantolás, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátása az 
üzemeltető kizárólagos joga és kötelessége. A felsorolt tevékenységekért az 
üzemeltető e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt díjakat érvényesíti. 

 
  
(2) A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát kivinni – vagyonvédelmi okokból – 
csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után lehet. 
 
(3) A temetőben lévő síremléket, sírjelet felállítani és bontani csak a temető 
üzemeltetőjéhez történő előzetes bejelentés után, a rendelkezési jogosulttól 
származó írásbeli nyilatkozat birtokában lehet. Felállítást és a bontást szakirányú 
végzettséggel rendelkező személy végezhet. 
 (4) A temetőkben építési, felújítási munkát végző vállalkozók munkánként e rendelet  
2. sz. mellékletében meghatározott temető fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek 
fizetni a temető üzemeltetőjének. 
 
(5) Ravatalozó használatának és igénybevételének költségeiről a 3. sz. melléklet 
rendelkezik.” 
 
 
 
 
 
*Az 13. §. /5/ bekezdés szövegét a 36/2013. (III.2.) számú Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2014. január 1. 
” hatályon kívül 2014.január 1-től  
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14. §. 
 

(1) Az üzemeltető tevékenysége során a temetőt látogatók kegyeleti érzéseit nem 
sértheti, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatja. 
 
(2)   A temetői munkák – különösen rátemetés, exhumálás, áthelyezés – során talált 
értéktárgyakról – pl.: ékszer, nemesfémből készített protézis –, és a megtalálás 
körülményeiről az üzemeltető jegyzőkönyvet köteles felvenni. 
 
(3)  A talált értékek biztonságos megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik a 
jogosultnak történő átadásig. 
  
(4) A temető üzemeltetője köteles gondoskodni az Önkormányzat Képviselő-testülete 
által felsorolt neves személyek sírjának megóvásáról. 
  
                                                      VI.fejezet  

A temetők használatának rendje 
 

15. §. 
 

(1) A temetők nyitva tartási rendjét az e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
A temetői munkák végzését, a temetőbe végzett szolgáltatások és kegyelet 
gyakorlás rendjét, és a temetőbe alkalmazott fenntartással, és üzemeltetéssel 
alkalmazott díjak mértékét, a temetőgondnoki feladatokat és 
kötelezettségeket, és a létesítmények igénybevételének feltételeit az 
üzemeltető által készített temetőszabályzat részletesen tartalmazza, melyet a 
Képviselő-testület határozatával hagy jóvá. 

  
(2)   Vasárnap és ünnepnapokon a temetőben ipari jellegű célszállítás és munka nem 
végezhető. 
 (3)    A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő 
magatartást köteles tanúsítani. Tilos a temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás 
és zajjal járó munka végzése. 
  
(4)  A temető üzemeltetője a saját tulajdonú eszközeinek és kellékeinek 
használatáért jogosult a temetkezési szolgáltatóktól díjat szedni. 
 
(5)  A temető üzemeltetőjének a feladata temetőkapuk nyitása, zárása. 
 
(6) A temetőben minden munka csak a nyitva tartás ideje alatt és az üzemeltető 
tudomásával, hozzájárulásával végezhető. 

 
16. §. 

  
(1) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan. 
  
(2) *A temető tisztántartása az üzemeltető feladata. A sírhely birtokosa köteles a 

sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. 
 
*Az 15. §. /5/ és /6/ bekezdés szövegét a 36/2013. (III.2.) számú Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2014. január 1. 
*A 17. §. /6/ bekezdés szövegét a 11/2010. (VI.29.) sz. Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2010. július 1.  
*Az R. 16. §. (2) bekezdés szövegét a 17/2016. (IV.26.) sz. Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2016. április 26. 
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(3)  A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a 
sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni, megrongálni tilos. 

  
(4) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások 

betartásával lehet.  
  
(5) A sírokra és a szakaszok belsejébe fát ültetni tilos.  
  

17. §.* 
  

(1) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható. 
  
(2)  A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet lerakni. Az 

elszállításról az üzemeltető szükség szerint intézkedik. 
 
(3) A sírok és a sírboltok – beleértve az urnák elhelyezésére szolgálókat is kerítéssel 

nem határolhatók körül. Padok és ülőalkalmatosságok temető szakaszokban 
nem építhetők. 

  
(4) A temetők területére kutyát bevinni – a vakvezető kutyák, a temetők őrzésében 
részt vevő kutyák kivételével – tilos.  
 
(5) A temetőben kizárólag az ott kialakított utakon lehet közlekedni, kerülni kell a 
sírokon történő közlekedést.  
 
(6)* A temetőben járművel behajtani és azzal közlekedni a temető nyitva tartása alatt 
szabadon lehet a temetői látogatók részéről, várakozni a temetőben kizárólag az erre 
a célra kijelölt helyen lehet. 
 
 

18. §. 
  
(1) A temető egész területén, a síremlékeken és a kolumbárium fülkéken a közízlést 
sértő feliratok nem helyezhetők el. 
(2) Építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési, vagy bontási munkák 
elvégzéséhez az üzemeltető engedélye szükséges. Az üzemeltető jogosult minden 
engedély köteles munkánál a jogerős hatósági engedély bemutatását kérni, 
amelynek hiánya esetén a munkavégzést megtiltja. 
  
(3) A panasz ügyintézés az üzemeltető feladata, melyet az erre kijelölt helyen lát el 
(GAMESZ telephely Zamárdi, Endrédi út). 
 

Szabálysértési rendelkezések (hatályon kívül) 
 

19. §.* 
 
(1)Aki e rendelet 14. §. /1/, 15. §. /3/, 16. §. /3/-/4/-/5/, 17. §., 18. §. /1/, /2/* 
bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el, és – 
amennyiben más jogszabályban meghatározott szabálysértést nem valósít nem -,  
 
*A 19. §. szövegét a 11/2010. (VI.29.) sz. Ör. módosította. Hatályba lép: 2010. július 1. 
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külön jogszabályban meghatározott mértékig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
  

VII. fejezet 
Értelmező rendelkezések 

 
20. §. 

 
(1) Sírhely minden olyan temetési hely, amelyet meghatározott számú koporsó, vagy 
urna elhelyezésére jelöltek ki. 
 
(2)  Sírbolt (kripta) nyilvántartó könyvben megjelölt helyen külön építési engedéllyel 
al- és felépítménnyel rendelkező meghatározott számú elsődlegesen koporsós 
temetést szolgáló építmény. 
 
(3)  Urnasírbolt (urnakripta) a nyilvántartó könyvben megjelölt helyen üzemeltetői 
engedéllyel al- és felépítménnyel rendelkező meghatározott számú urna talajszint 
alatti és feletti elhelyezésére létesített hamvasztásos temetést szolgáló előregyártott 
elemekből készült építmény. 
 
(4)  Urnafülke (kolumbárium) a hamvasztásos temetés esetén meghatározott méretű 
egy elhalt urnába helyezett hamvainak talajszint feletti temetési helye. 
 
(5)  Sírjel a temetkezési hely jelölésére szolgáló a csatlakozó terepszintben lévő, 
vagy abból kiemelkedő keretszerkezet nélküli építmény. 
 
(6)  Síremlék a temetkezési hely jelölésére szolgáló, a csatlakozó terepszintből 
kiemelkedő keretszerkezettel rendelkező építmény. 
 

(7)  Szóróparcella olyan parkszerűen kialakított temetőrész, ahol az elhaltak hamvait 
megfelelő technológiai alkalmazásával, vízbemosással a talajfelszínre, vagy egy e 
célra létesített műtárgyba szétszórják. 
 

(8) Egyes sírhely egy koporsó elhelyezését szolgáló temetkezési hely, melyben e 
rendelet 5. §. /3/ bekezdése szerint – s szükséges feltételek teljesülése esetén -  
további koporsó, illetve hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rátemetéssel. 
 
(9)  Kettes sírhely két koporsó egymás melletti elhelyezését szolgáló temetési hely, 
melyben a rendelet 5. §. /3/ bekezdés szerint – a szükséges feltételek teljesülése 
esetén – további koporsók, illetve hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rá- 
illetve mellétemetéssel. 
 
(10)  Urnasírhely hamvasztásos temetés esetén két elhunyt hamvait tartalmazó urna 
földbe temetését szolgáló temetkezés hely. 
(11)  A zamárdi köztemetők tulajdonosa Zamárdi Város Önkormányzata, s azok 
fenntartója Zamárdi Város Polgármesteri Hivatala. 
 
(12)  A zamárdi köztemetők üzemeltetője Zamárdi Város GAMESZ, mint önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
 
(13) Temetkezési szolgáltató az a gazdálkodó szervezet, amely megfelel a 
temetkezési szolgáltatókra vonatkozó törvényi feltételeknek, telephellyel, 
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halottszállító járművel és a szolgáltatás ellátásához szükséges személyzettel 
rendelkezik. 
 
(14)  Rendelkezésre jogosult az a személy: 

a.) aki a temetést szerződésben vállalta 
b.) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez, 
c.) végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő 

házastársa 
d.) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója, a törvényes öröklés rendje szerint 

(Ptk. szerint). 
 
 

VIII. fejezet 
Hatályba léptető és záró rendelkezések 

21. §. 
 

Jogharmonizációs záradék 
 
 
(1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123. EK. irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 

22. §. 
 

Hatályba léptető rendelkezések 
 
 
(1) E rendelet 2010. március 15-én lép hatályba. 
 
 
(2)  E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a temetőkről és a temetkezés rendjéről 
szóló 32/2000. (X.5.), 14/2006. (VI.27.), 2/2007. (I.30.), 27/2008. (XII.16.), 20/2009. 
(XII.15.), hatályát veszti. 
 
(3)*  A szociális temetkezésre vonatkozó rendelkezések 2016. január 1-től lépnek 
hatályba. 
 
Zamárdi, 2010. március 1. 
 
 
     Csákovics Gyula sk.                                Dr. Kovács Tamás sk. 
      polgármester             jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: Zamárdi, 2010. március 2.      
                                   Dr. Kovács Tamás sk. 
                                              jegyző 
 
*A 22. §. /3/ bekezdés szövegét a 3/2015. (I.27.) sz. Ör. állapítota meg. Hatályba lép: 2015. január 27. 
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1. számú melléklet* 

3/2010. (III.2.) számú önkormányzati rendelethez 
 
 

TEMETÉSI HELY(eK) DÍJAI 
a 145/ 1999. ( X.1.) Korm.rendelet 2.sz. melléklete alapján  

 
I. sz. táblázat 

 
 

Megnevezés 
1. Temetési hely(ek) díjai : 

1.1. Temetési hely(ek)  megváltásának 
díjai: 

Nettó díj 

Felnőtt sírhely (25 évre) Felnőtt EGYES sírhely 25 000 Ft 

Felnőtt KETTES sírhely 40 000 Ft 

Urnasírhely (20 évre) Urnasír 21 000 Ft 

Urnafülke (10 évre)   11 000 Ft 
Urna elhelyezése sírban  10 000 Ft 

Sírbolt (60 évre) 2 személyes kripta 75 000 Ft 
Sírbolt (60 évre) 4 személyes kripta 150 000 Ft 
Sírbolt (60 évre) 6 személyes kripta 225 000 Ft   

 
 

  

 
 
                                                                      II. sz. táblázat  
 

Megnevezés 
1.2. Temetési hely 

újraváltási díja 
 
 

  

Felnőtt sírhely (25 év 
után újra 25-évre) 

Felnőtt EGYES sírhely 25 000 Ft 

 Felnőtt KETTES sírhely 40 000 Ft 

Urnasírhely (20 év után 
újra 20 évre) 

Urnasír 21 000 Ft 

Urnafülke (10 év után 
újra 10 évre)  

 11 000 Ft 

Urna elhelyezése sírban  10 000 Ft 
Sírbolt (60 év után újra 60 

évre) 
2 személyes kripta 75 000 Ft 

Sírbolt (60 év után újra 
60évre) 

4 személyes kripta 150 000 Ft 

Sírbolt (60 év újra 60 évre) 6 személyes kripta 225 000 Ft   

 
Az I-II. számú táblázat nettó díjából 50 % kedvezmény illeti meg az eltemettetőt, 
ha az elhunyt elhalálozásakor Zamárdi állandó lakhellyel rendelkezett. 



 1
5 

 
 
A városi köztemetőkben - temetkezési szolgáltatók kivételével - vállalkozásszerűen munkát 
végzők által fizetendő temető fenntartási díj: 
A sírhelyre megállapított díjtételek egyszerű számtani átlagának (69.625-, Ft) 5%-a, 
3.480Ft/munka/nap). 
 
 
(Jelenleg a következő szolgáltatások nincsenek: 

- Urnakripta megváltása 20 évre 
- Kétszemélyes illetve négy személyes urnafülke 
- Urna elhelyezése kriptában 
- Szórás). 
 

 
 
 

 

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSI 
DÍJAK 

a 145/ 1999. ( X.1.) Korm.rendelet 1.sz. melléklete alapján 
I. számú táblázat 

 
 

Szolgáltatás 
megnevezése 

Nettó díj Megjegyzés 

7. Halottszállítás 
7.3. Elhunyt szállítása 
közigazgatási határon 

belül  
/Zamárdi- Zamárdi temető/ 

9000,- Ft A díjtétel a halott szállítását 
Zamárdi közig. 

ter.-ről Zamárdi temetőig 
tartalmazza 

7.2.Elhunyt szállítása 
közigazgatási határon 

kívülről /Balatonendréd - 
Zamárdi temető/ 

alapdíj : 9.000,- Ft  
+ 200 Ft/km 

A díjtétel a halott szállítását 
tartalmazz 

közig. ter-en kívülről Zamárdi 
temetőig tartalmazza 

2.3 Elhunyt tárolása 
hűtése (Ft/fő/nap) 

4000,- Ft / elhunyt max. 10 
napig, 11. naptól  
2 800 Ft/fő/nap 

 

5. Sírhelynyitás, 
visszahantolás 

 
5.1.Sírárás, urnasír ásás 

 
 

5.2.Sírhelynyitás  
 
 

Új sír ásása 25.000,- Ft/db  

Urnasír ásás: 10.000,-. Ft/db 

 

 

Sírnyitás (rátemetés esetén):   

15.000,- Ft/db 

 

6.Sírbahelyezés 
 

6.1. Koporsó temetési 
helyre való behelyezése  

 

 
 
 

17.500,- Ft/ koporsó  
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9. Urnaelhelyezés 
 

9.1. Urna temetési helyre 
való elhelyezése 

temetőben  
 
 

5. Sírhelynyitás, 
visszahantolás 

 
5.4. Hantolás 

 
5.5. Sír felkoszorúzása  

 
 
 
 

15.000,- Ft/ urna  
 
 
 
 
 
 
 

25.000,- Ft / sír  
 
 

7.500,- Ft/ sír/urna   
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Sír, urna felkoszorúzása 
 

4. Ravatalozás 
 

4.2. Ravatalozás 
eszközeinek használati 

díja  
 

4.3. Kegyeleti 
szakszolgáltatás 
ravatalózóban  

 
 
 

3.000,- Ft 
 
 
 

2000,- Ft  

Halott felravatalozását, helyiség 
díszítését foglalja magában 

7. Halottszállítás  
 

7.4. Elhunyt szállítása 
temetőn belül  

 
 

2000,- Ft/ elhunyt  

Elhunyt szállítása a ravataltól a 
sírig, urnafalig 

1.Temetésfelvétel  
 
1.3. az 53/A 
§.szerinti ügyek  

 
5.000,- Ft/ elhunyt  

Anyakönyvvezetéssel, papi 
szertartással kapcsolatos 

ügyintézés 

4. Ravatalozás  
 

4.1. Létesítmény 
igénybevételének díja  

 
15.000,- Ft / alkalom  

Zamárdi 
ravatalozó használati díja 

  

2. Elhunyt 
végtisztességre való 

előkészítése  
2.1 Halottkezelés   

 

14 000 Ft/elhunyt Ha a halottat külsős temetkezési 
vállalkozó temeti, harangozás, 

idegen temettető esetén a 
személyes felügyelet  

2.Elhunyt 
végtisztességre való 
előkészítése  
2.1 Halottkezelés 

2.2 Öltöztetés 

 
 
 
 

6 000 Ft/elhunyt  

Amennyiben a halottat 
helyi szolgáltatást nyújtó 

temeti 

 
 

Ha az elhunyt elhalálozásakor Zamárdi állandó lakhellyel rendelkezett, akkor a 
temettetőt 25% kedvezmény illeti meg a temetkezési szolgáltatási díjak I. számú 
táblázat alapján /kivéve: sírásás, hűtési díjak/. 
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TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 
a 145/1999.( X.1) KOrm.rendelet  

2.sz. melléklete alapján 
I. számú táblázat 

 
 
 
 

Szolgáltatás 
megnevezése 

Nettó díj Megjegyzés 

2.Temetési hely 
előkészítése  

2.2. Temetési 
hely 
felépítményének 
temetésre való 
előkészítése  
 
 
 

7 500 Ft/hónap Ha temettető nem szállítja el a 
síremléket 

2.1.  
Temetési hely 
és környékének 
temetésre való 
előkészítése, 
visszarendezés
e  

 
 

 
 
 

8 000 Ft/db 
 
 
 
 

10 000,- Ft /2es síremlék 

Rátemetés során (nem gránit sír  
 

Síremlék szétszedése 
1-es síremlék esetén hely 

esetében 
 
 

Síremlék szétszedése 
2-es síremlék esetén 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
A fenti táblázatokban szereplő árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 
 

 
 
 
 
 
*Az 1. számú mellékletet a 4/2017. (II.7.) Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2017. február 7. 
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2. számú melléklet 

3/2010. (III.2.) számú önkormányzati rendelethez 
 
 
 

Temetők nyitvatartási rendje 
 
 
 
 

- Zamárdi Új temető látogatása: 
o április 1-től szeptember 30-ig 700-2000 óráig 
o október 1-től március 31-ig 800-   1530 óráig  

 
 
           Október 31. és november 1. napján a nyitvatartási idő 2100 óráig tart. 
 
 
 

- Zamárdi Régi temető, és az Újsori temető látogatása: Időkorlát nélkül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Az 2. számú mellékletet a 4/2017. (II.7.) Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2017. február 7. 
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3. sz. melléklet  
A  rav at a l o zó  d í ja  

 

 

Ravatalozó helyiség használati díja amennyiben a temetési szolgáltatást végző nem azonos a 

temető üzemeltetőjével, magában foglalja a ravatalozó helyiség és eszközeinek használatát, 

közüzemi költségeket): bruttó 5.000,- Ft/alkalom/temetés.*  
 
 
Szociális temetés alkalmával az elhunyt ravatalozása a sírnál is történhet, a ravatalozó 

helyiség igénybevétele nélkül. A szociális temetés eltemettetőt érintő költségeiről, az 1999. 

évi XLIII. törvény 24/A § (5) bekezdése rendelkezik. 

 

 
*2014. január 1-től visszamenőleges hatállyal hatályon kívül helyezésre kerül, mert a 2. sz. melléklet már tartalmazza ezt a költséget, tehát 

ellentmondás állt fenn. 
 

2017.01.01-től csak ezeket a díjakat tartalmazhatja a számla!  
 
1. melléklet a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelethez132 
I. A Tv. 25. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásokért a következő tartalmú számlát 
kell kiállítani: 
1. Temetésfelvétel 
1.1. Temetésszervezés díja 
1.2. Kiszállási díj (felvételi irodán kívüli temetésfelvétel) 
1.3. Az 53/A. § szerinti ügyek 
2. Az elhunyt végtisztességre való előkészítése 
2.1. Halottkezelés 
2.2. Öltöztetés 
2.3. Elhunyt hűtése 
2.4. Elhunyt előkészítése (Tanatopraxis) 
3. A temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás 
3.1. Koporsós temetés 
3.1.1. Koporsó 
3.1.2. Fémbetét koporsóba 
3.1.3. Koporsó szemfedő 
3.1.4. Egészségügyi egységcsomag 
3.1.5. Rögfogó 
3.1.6. Koporsódísz (feszület, kehely) 
3.1.7. Névtábla 
3.1.8. Koporsó leeresztő 
3.2. Hamvak temetése 
3.2.1. Urna 
3.2.2. Urnaszelence 
3.2.3. Urnabetét 
3.2.4. Urnaszemfedő 
3.2.5. Urnaleeresztő 
3.2.6. Urnakeszon 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=99900145.KOR#lbj131idc637
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3.2.7. Egészségügyi egységcsomag hamvasztáshoz 
3.2.8. Koporsó hamvasztáshoz 
3.2.9. Speciális doboz urnakiadáshoz 
3.3. Egyéb, temetéshez szükséges kellékek 
3.3.1. Lebomló műanyag zsák 
3.3.2. Halotti lepel 
3.3.3. Párna 
3.3.4. Kárpit 
3.3.5. Lepedő 
3.3.6. Sírjel 
3.3.7. Sírjeltábla 
3.3.8. Coltábla 
3.3.9. Egyéb Katalógusból kiválasztott kellék 
4. Ravatalozás 
4.1. Létesítmény igénybevételének díja 
4.2. Ravatalozás eszközeinek használati díja 
4.3. Kegyeleti szakszolgáltatás ravatalozóban 
4.4. Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen belül 
4.5. Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül 
4.6. Elhunyt megtekintése 
5. Sírhelynyitás, visszahantolás 
5.1. Sírásás, urnasír ásás 
5.2. Sírhelynyitás 
5.3. Koporsósüllyesztés 
5.4. Hantolás 
5.5. Sír felkoszorúzása 
6. Sírba helyezés 
6.1. Koporsó temetési helyre való behelyezése 
7. Halottszállítás 
7.1. Elhunyt nemzetközi szállítása 
7.2. Elhunyt szállítása közigazgatási határon kívül 
7.3. Elhunyt szállítása közigazgatási határon belül 
7.4. Elhunyt szállítása temetőn belül 
7.5. Elhunyt szállítása ügyeletben 
7.6. Hamvak nemzetközi szállítása 
7.7. Hamvak szállítása közigazgatási határon kívül 
7.8. Hamvak szállítása közigazgatási határon belül 
7.9. Hamvak szállítása temetőn belül 
7.10. Hamvak szállítása ügyeletben 
8. Hamvasztás, urnakiadás 
8.1. Hamvasztás 
8.2. Azonnali hamvasztás 
8.3. Urnakiadás 
9. Urnaelhelyezés 
9.1. Urna temetési helyre való elhelyezése temetőben 
9.2. Urna temetési helyre való elhelyezése temetkezési emlékhelyen 
9.3. Urna elhelyezése temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül 
10. Hamvak szórása 
10.1. Hamvak szórása temetőben 
10.2. Hamvak szórása temetkezési emlékhelyen 
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10.3. Hamvak szórása temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül 
11. Exhumálás 
11.1. Koporsóban eltemetett felnőtt ember exhumálása 
11.2. Koporsóban eltemetett gyermek exhumálása 
11.3. Urna kiemelése 
12. Újratemetés 
II. Újratemetésnél a temetéssel megegyező tartalommal kell a számlát kiállítani. 
III. A részszolgáltatásokat egyenként és szolgáltatásonként összegezve is meg kell 
adni. 
 
 
2. melléklet a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelethez133 
A Tv. 28/B. § (2) bekezdése szerint számlázható egyéb tevékenységek: 
1. Temetési hely díja 
1.1. Temetési hely megváltásának díja 
1.2. Temetési hely újraváltásának díja 
1.3. Kommunális díj 
2. Temetési hely előkészítése 
2.1. Temetési hely és környékének temetésre való előkészítése, visszarendezése 
2.2. Temetési hely felépítményének temetésre való előkészítése 
3. Ravatalozó és környékének temetésre való előkészítése, visszarendezése 
4. Temetéshez kapcsolódó temetési kelléknek nem minősülő kellékek értékesítése 
5. Feliratozás 
6. Világi búcsúztatás 
7. Hang-, kép- és fénytechnikai szolgáltatás biztosítása 
8. Virág, virágkészítmények 
9. Gyászhirdetés közzététele 
10. Urna tárolása 
11. Temetkezési szolgáltatási tevékenységhez szükséges eszköz vagy ingatlan 
bérbeadása, bérlése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Az 3. számú mellékletet a 4/2017. (II.7.) Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2017. február 7. 
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=99900145.KOR#lbj132idc637

