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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2017. (XII.1.) számú rendelete 

a Budakalász Város Önkormányzata tulajdonában álló temetőkre, 
és a temetkezési tevékenységre vonatkozó szabályokról 

 
(Egységes szerkezetben a 2/2019.(II.1.) rendelettel) 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 6.§ (4), a 40.§ (1)-(4), a 41.§ (3) bekezdésében, és a 42.§-ban foglalt 
felhatalmazás alapján, az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben 
foglaltakra figyelemmel, az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés 
közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének helyi érvényesítése, valamint a temetők és a 
temetkezési kultúra fejlesztése érdekében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat 
rendeli el: 

Általános rendelkezések 
1.§ 

A rendelet hatálya a Budakalász Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
tulajdonában álló köztemetőkre, valamint az ezek fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos 
összes tevékenységre terjed ki.  

2.§ 

Működő köztemetők: 

a) a budakalászi, 402 hrsz-on nyilvántartott, ún. Csalogány utcai köztemető, 
b) a budakalászi, 689 hrsz-on nyilvántartott, ún. Szentistvántelepi köztemető. 
 

3.§ 

A működő köztemetők és létesítményeik fenntartásáról, üzemeltetéséről az Önkormányzat Kegyeleti 
Közszolgáltatási Szerződés alapján gondoskodik. 

Temetkezési helyek és temetkezési szabályok 
4.§ 

(1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni – a (2) bekezdésben 
foglaltak kivételével – temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen szabad. 
(2) Az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát – az átvétel egyidejű 
igazolása mellett – ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell jegyezni. 
(3) Az elhunyt temetőbe történő eltemetését (elhelyezését) az utolsó bejelentett állandó lakhelye 
figyelembevételével kell biztosítani. Nem budakalászi lakos elhunyt budakalászi köztemetőben 
történő eltemetésére budakalászi lakos hozzátartozó kérelmére, egyedi elbírálás alapján a 
polgármester ad engedélyt, amennyiben: 
a) a kérelmező hozzátartozója már rendelkezik olyan sírhellyel, amely alkalmas az elhunyt 
eltemetésére (korábban váltott sírhely), 
b) a temető üzemeltetője a budakalászi lakosok sérelme nélkül tud új sírhelyet biztosítani. 
(4) A temetőben már korábban elhelyezett urnák kiadásáról az üzemeltető gondoskodik. 
 

5.§ 

(1) A temetőt sírhelytáblákra, gyermeksírhely-, urnasírhely-, sírbolttáblákra valamint hamvak 
szétszórására, alkalmas területekre kell osztani. 
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(2) A sírhely táblák olyan helyeket jelölnek, amelyek a nyugvásidő elteltével – szabályszerű eljárás 
keretében – ki lehet üríteni és temetés céljából igénybe lehet venni. 
(3) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre kell felosztani. A 
díszsírhelyeket, sírbolthelyeket külön kell megjelölni.  
(4) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhelytáblákban – fő szabályként – folytatólagos sorrendben kell 
felhasználni.  
(5) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelyre csak 
rátemetéssel lehet temetni. 
(6) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben (rátemetéssel), 
urnasírban vagy sírboltban lehet elhelyezni.  

6.§ 

(1) Az egyes temetkezési helyekért – a díszsírhelyek kivételével – az elhunyt hozzátartozójának, ill. az 
eltemetésre kötelezettnek – a jelen rendelet mellékletében meghatározottak szerint - díjat kell 
fizetni. A díjakat az Önkormányzat a KSH által hivatalosan kiadott inflációsráta figyelembevételével 
évente felülvizsgálja. 
(2) Az egyszeri megváltás időtartama: 
a) sírbolt esetén 60 év 
b) urnasírbolt esetén 25 év 
c) sírhely esetén 25 év 
d) urnafülke 10 év, 
e) urnasírhely esetén 20 év 
Az üzemeltető a c) és d) pont szerinti temetkezési helyek kétszeres időtartamra történő megváltását 
kérelemre köteles engedélyezni. 
(3) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek újabb ciklusra megválthatók, kivéve, ha a 
temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni. 
(4) Ha a használati idő eltelt s újabb megváltására sírbolt esetén, 5 éven, egyéb sírhelyeken 3 éven 
belül nem került sor, az üzemeltető jogosult azt minden térítési kötelezettség nélkül újra felhasználni. 
(5) Sírhelytábla, avagy az egész temető lezárásáról és/vagy kiürítéséről az önkormányzat képviselő-
testülete dönt. A temető kiürítését megelőzően 3 alkalommal annak tényét a helyi médiákban 
közhírré kell tenni. 
(6) Ha a használat a 4) és 5) bekezdésben foglalt okok miatt szűnik meg, a temetkezési helyek 
feltárásakor a kiürített sírokból származó holttestmaradványokat közös sírban kell elhelyezni, 
amelyről az elhunyt hozzátartozóit, az ő rendelkezésük hiányában a kegyeleti szokások, valamint a 
közegészségügyi előírások betartása mellett az üzemeltető köteles gondoskodni. 
(7) A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet, de a 
sírhelyet újra megváltó hozzátartozó használati jogot szerez. 
(8) A temettető kívánságára történő halott-, ill. urnaáthelyezés, vagy urnakiadás folytán megürült 
sírhelyek és urnafülkék számlával igazolt megváltási díjának időarányos részét a jogosult részére 
vissza kell téríteni. 

7.§ 

(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei: 

a) az egyszemélyes sírhely mérete  210 X 90 X 200 cm-es 
b) a kétszemélyes sírhely mérete  210 X 190 X 200 cm-es 
c) a gyermeksírhely mérete   140 X 60 X 200 cm-es 
d) az urnafülke (kolombárium)  30 X 30 cm-es 
e) az urnasírhely mérete   80 X 60 X 100 cm-es 
f) sírbolt     egyedi – az építésügyi hatóság által engedélyezett 

terv alapján, a temető tulajdonosának 

hozzájárulásával. 

g) a sírhelyek közötti távolság: min. 60 cm, max. 100 cm. 
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(2) Mélyített sírgödör mélysége 220 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell a mélyítést 
elvégezni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. 

 
8.§ 

(1) Sírboltot csak kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet az üzemeltetőnek be kell mutatni. A 
7.§.f) pontjában foglalt hozzájárulás megadására a tulajdonos által átruházott hatáskörben a 
145/1999.(X.1.) korm.rend. 11.§.(5) bek.-ben foglaltakat figyelembe véve a Polgármester jogosult. 
(2) A sírbolt (és síremlék), sírjel fenntartásáról, a temetési hely felett rendelkezni jogosult köteles 
gondoskodni. Ha a sírbolt, sírjel összeomlásától lehet tartani, vagy egyébként a biztonságos 
használatot veszélyezteti az üzemeltető tájékoztatása alapján a tulajdonos által átruházott 
hatáskörében a Polgármester felszólítja a temetési hely felett rendelkezni jogosultat arra, hogy 
gondoskodjanak a helyreállításról. Ha a felhívás eredménytelen marad, és az életet is fenyegető 
közvetlen veszély áll fen, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére a tulajdonos 
által átruházott hatáskörében a polgármester szünteti meg.  A sírbolt vagy sírjel (síremlék) 
helyreállításáig a temetési helyre további temetés nem történhet.  
(3) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a rendelkezésre jogosultnak a 
sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadóak. 
 

9.§ 

(1) Budakalász Város Önkormányzata azon elhunyt személyeknek, akik a város közélete 
területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat.  
(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.  
(3) A díszsírhelybe – a vonatkozó szabályoknak megfelelően, a költségek viselése mellett – az 
elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyerekek) is 
eltemethetők.  
(4) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában a Polgármesteri 
Hivatal megbízásából és költségére az üzemeltető köteles gondoskodni.  

 
10.§ 

(1) Temetkezési szolgáltatások: temetés felvétel, halott szállítás, az elhunyt temetésre való 
előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a sírba helyezés, a 
hamvasztás, az urna elhelyezés, az urna kiadás, a hamvak szórása, a sírhelynyitás és visszahantolás, 
az exhumálás és az újratemetés. 
(2) A köztemetőkben a temetkezési szolgáltatásokról az üzemeltető gondoskodik.  
(3) Az egyházi szertartás nem minősül temetkezési szolgáltatásnak.  
 

11.§ 

(1) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak az életében tett nyilatkozata, ennek 
hiányában a temetésről gondoskodó személy rendelkezése az irányadó.  
(2) A rendelkezésre jogosultságot az üzemeltető csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal kapcsolatosan 
kifogást jelentettek be. Ha a jogosultságot az üzemeltető nem tudja megállapítani, akkor a bíróság 
vagy a gyámhatóság döntését kell kérni. Minden egyéb esetben a sírhely megváltója a rendelkező. 
 

12.§ 

(1) A temetkezési hellyel rendelkező által végezhető munkák:  
a) egynyári vagy évelő dísznövények ültetése, ápolása, 
b) cserepes, vágott– és művirág, koszorú elhelyezése, 
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c) olyan fás szárú növények ültetése, amelyek kifejlett állapotban sem érik el a 2 méteres 
magasságot. 

(2) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. 
  

13.§ 

(1) Halottat csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni vagy elhamvasztani. A 
halottvizsgálati bizonyítvány egy példányát az üzemeltető megőrzi.  
(2) A temető fenntartója az új sírnegyedek, sírparcellák megnyitása előtt köteles gondoskodni a 
sírnyilvántartási térkép elkészítéséről, s 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 egyidejűleg. 
(3) A nyilvántartó könyvbe minden temetést, urnaelhelyezést időrend szerint a következő adatokkal 
kell bejegyezni: 
- folyószám 
- a temetés napja 
- az elhalt családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési ideje, utolsó állandó lakcíme, 

anyja neve; 
- az elhalálozás időpontja; 
- fertőző betegségben elhunytnál a halál oka 
- a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint a síremlékre vonatkozó bejegyzések; 
- a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme; 
- ismeretlen holttest esetében az eljáró hatóság nevét, az eljárás ügyszámát be kell vezetni. 
(4) A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és 
sírhelyük pontos megnevezését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megváltásra 
jogosult személy nevét és címét.  
(5) A sírboltkönyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírboltkönyvet a (3) 
bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni a sírbolt számának feltüntetésével, továbbá be 
kell jegyezni az azzal rendelkezni jogosultnak a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit. 
(6) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást – a halott nevének, a temetés időpontjának és a 
temetkezés helyének kivételével –csak bírósági és hatósági eljáráshoz lehet kiadni. Az üzemeltető 
köteles gondoskodni a bejegyzett (tárolt) adatok biztonságáról. 
 

Temetők használatának rendje 

14.§ 

(1)  A budakalászi köztemetők nyitvatartási ideje: nyári időszámítás szerint: 7-20 óráig 
       téli időszámítás szerint: 8-18 óráig 
(2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni. 
(3) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni. 
(4) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles 
tanúsítani. 
(5) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható, a keletkező 
szemetet az üzemeltető által kijelölt helyre kell vinni. A temető környezetének védelme, rendjének és 
tisztaságának megőrzése, minden látogató kötelessége. 
(6) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával 
szabad. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni tilos. 
(7) A temető területére kutyát – a vakvezető kutyát kivéve - bevinni tilos. 
(8) A temető útjain gépjárművel a temetkezési szolgáltatást végzők, sírkőállítók, valamint a 
mozgásukban korlátozott látogatók közlekedhetnek. 
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(9) A látogatók az (1) bekezdésben foglalt kivétellel nem hajthatnak be a temető területére, 
gépjárműveikkel az e célra szolgáló temetőn kívül területen parkolhatnak. 

 
15.§ 

(1) Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához építési 
vagy bontási munkák elvégzéséhez. A temetőben végzendő munka időpontját a sírgondozás és a 
sírok beültetése kivételével be kell jelenteni az üzemeltetőnek. 
(2) Síremlék állítása esetén az igényelt területre és időtartamra az üzemeltető a rendelet 
mellékletében meghatározott díjat számíthat fel.  
(3) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes 
bejelentés után szabad kivinni.  
(4) A sírkövet elbontó vállalkozó köteles azt a temetőből elszállítani.  
(5) A temetőben elbontott síremlék elhelyezése tilos. 
(6) Az üzemeltető biztosítja a temető közcélú létesítményei, valamint útjainak (infrastruktúra) 
karbantartását és működteti azokat. 

16.§ 

A panaszügyintézés az üzemeltető feladata, amelyet az üzemeltető a központi telephelyén lát el. 

Záró rendelkezés 

17.§ 

Ez a rendelet 2017. december 2. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a Budakalász Nagyközség 
Önkormányzata tulajdonában álló temetőkre, és a temetkezési tevékenységre vonatkozó 
szabályokról szóló 20/2000. (VI. 30.) számú Kpvt. rendelete hatályát veszti. 

 
 
Rogán László                 Dr. Udvarhelyi István Gergely 
polgármester             jegyző 
 
 
Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2017. november 30-ai ülésén fogadta el, kihirdetése 
2017. december 1-én megtörtént. 
 
 
dr. Udvarhelyi István  
jegyző 
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1. melléklet a 37/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez 1 

 

(1) Temetkezési helyek megváltási és újraváltási díjai:  
 
Egyes sírhely /25év/                            35.000.-        
Kettős sírhely /25 év/                          70.000.-       
Gyermek sírhely /25 év/                 d í j m e n t e s  
Urnafülke /10 év/                                  8.000.-  
Urnasírhely /20 év/                              24.000.- 
Sírbolt, kripta / 60 év/                        120.000.- 
 

(2) Temetkezési szolgáltatók által a temető létesítmények igénybe vételéért és a temetkezési 
szolgáltatásokért fizetendő díjak: 

 
Ravatalozó, ravatalozási hely igénybe vételi díj        10.000.-Ft/alkalom 
Ravatali berendezés igénybe vételi díj                         8.000.-Ft 
Hűtő igénybe vételi díj                                                   1.400.-/nap 
Regisztrációs /nyilvántartásba vételi/ díj                   3.500.-Ft 
Ügyeleti díj temetéskor /munkaidőben/                    7.000.-Ft 
 

(3) Sírásás díja:                      normál               mélyített 
     felnőtt                            26.500.-              35.000.- 
     gyermek                        10.000.-                 - 
     urna                                  5.500.-                 - 
 

(4) Temető fenntartási hozzájárulás :      3.000.-/nap 
 

( 5 )  A  f e n t i  á r a k  a z  Á F A - t  n e m  t a r t a l m a z z á k .  

                                                           
1 Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a2/2019.(II.1.) rendelettel, hatályos 2019. február 2. napjától. 


