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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

14/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete  

a temetőkről és a temetkezés rendjéről  

 egységes szerkezetben a 18/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelettel 

  

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 01.) Korm. rendelet 

rendelkezéseinek figyelembevételével a következőket rendeli el:  

   

I. Fejezet  

A rendelet hatálya  

  

1. §  

  

(1) E rendelet hatálya kiterjed a Pilisvörösvár Város közigazgatási területén lévő működő köztemetőre 

– ideértve a jövőben létesülő temető(ke)t is -, azok létesítményeire, valamint az ezek fenntartásával 

és a temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységekre és azok folytatóira.  

(2) Pilisvörösvár Város területén található köztemető:  

a) belterület 3871 és külterület 0115 helyrajzi szám, és természetben a 2085 Pilisvörösvár, 

Csobánkai u. 30. számon található Önkormányzati Köztemető,  

(3) E rendelet hatálya kiterjed a (2) bekezdésben megjelölt temető látogatóira, az ott vállalkozás- 

szerűen munkát végző vállalkozókra, a temetkezési szolgáltatókra, a temetkezési szolgáltatásokat 

igénybe vevőkre.  

(4) A (2) bekezdésben meghatározott temető tulajdonosa Pilisvörösvár Város Önkormányzata.  

  

2. §  

  

(1) Pilisvörösvár Város közigazgatási területén köztemető létesítéséről, bővítéséről, temető vagy 

temetőrész lezárásáról, megszüntetéséről kiürítéséről, újra használatba vételéről Pilisvörösvár 

Város Képviselő-testülete határoz a város szabályozási tervének, valamint a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően.  

(2) Új temetőt létesíteni csak a 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 01.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: TeR.) ezzel kapcsolatos szabályainak betartásával lehet. 

(3) A temetőkben levő hősi sírokat, közös sírhelyet és a temetőben lévő kegyeleti emlékhelyeket az 

önkormányzat kegyeleti parkként tartja fenn.  

(4) A jelen rendeletnek a köztemetőkkel kapcsolatos rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell az 

egyéb – később létesítendő – temetők működtetése során is.  

(5) A Pilisvörösvár belterület 3871 és külterület 0115 helyrajzi szám alatti köztemetőhöz tartozó 

ravatalozó kizárólagos tulajdonosa Pilisvörösvár Város Önkormányzata.  
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Általános rendelkezések 

 

3. § 

 

(1) A szabályozás célja, hogy a település területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa 

- megkülönböztetés nélkül és az elhunyt végakarata szerint - az elhunytakat megillető jogokat, a 

végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés garantálása érdekében. A rendelet 

szabályozza a temető használatának és működésének rendjét, a temetés lebonyolításának 

zavartalanságát. 

(2) Az önkormányzat által fenntartott temető köztemető, abban az önkormányzat köteles az elhunyt 

személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, 

nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet 

nélkül lehetővé tenni a halottak eltemetését. 

(3) A köztemető fenntartásáról, továbbá üzemeltetéséről a temető tulajdonosa köteles saját maga 

vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete által kijelölt gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: 

üzemeltető) útján gondoskodni, külön kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. 

(4) Halottakat eltemetni csak temetési helyen szabad. Az elhamvasztott halottak maradványait 

tartalmazó urnákat ugyancsak a temetőben szabad elhelyezni. 

(5) A temető tulajdonosa köteles gondoskodni a temető kegyeleti méltóságának megőrzéséről, a 

temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak 

megépítéséről, kialakításáról. Köteles továbbá házirendet készteni a temető használatának 

rendjéről. 

(6) Amennyiben a jelen rendelet hatálybalépését követően valamely más szervezet temetőt létesít, 

úgy a temető fenntartásával, üzemeltetésével járó feladatokról a temető tulajdonosa köteles 

gondoskodni. 

 

Értelmező rendelkezések  

  

4. §  

  

E rendelet alkalmazásában:  

a) temető: a település közigazgatási területén belüli, beépítésre nem szánt, építési használata szerinti 

zöldfelületi jellegű, különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi 

rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és 

használnak, vagy használtak, 

b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, illetőleg a temetőnek az a része, 

amelyben az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti, 

c) használati idő: a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama, amely hamvasztásos temetés 

esetén, urnafülkénél 10 év, urnasírnál 15 év, koporsós temetések esetében sírboltnál 80 év, egyéb 

esetekben 25 évnél rövidebb nem lehet;  

d) temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt (kripta), 

urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a földben vagy 

építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek egymástól;  

e) díszsírhely: az elhalt érdemeire tekintettel a tulajdonos önkormányzat által adományozott 

temetési hely;  
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f) betemetés: koporsónak földbe vagy sírboltba temetése, illetve urnának sírhelybe, urnasírhelybe 

temetése vagy urnasírboltba helyezése;  

g) temetési hely megváltás: a temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzése határozott időre 

díjfizetés ellenében;  

h) temetési hely újraváltás: a megváltott temetési hely használati idejének meghosszabbítása;  

i) sírhelynyitás: a temetési helynek, a sírboltnak a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási 

Hivatal által rátemetés, hamvasztás, máshova temetés vagy más okból engedélyezett felnyitása;  

j) urnasírhely: a hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére szolgáló sírhely;  

k) sírgödör: a sírhelyen a koporsó elhelyezésére szolgáló legalább 2 méter (rátemetés esetén 1,6 

méter) mélyre ásott gödör, amelyet a sírhely hossztengelyével párhuzamosan úgy kell kiásni, 

hogy a sírhelyen betemetni szándékolt koporsók egymás mellett elhelyezhetők legyenek;  

l) sírjel: a temetési hely megjelölésére szolgáló hely, kereszt, síremlék, vagy más létesítmény;  

m) rátemetés: koporsóval már betemetett sírhelyre történő sírnyitási engedélyhez kötött koporsós 

temetés. Nem minősül rátemetésnek az urnának a koporsóval betemetett sírba helyezése;  

n) exhumálás: a holttest-maradványok kivétele céljából történő sírnyitás;  

o) újratemetés: eltemetett koporsónak, urnának exhumálás utáni eltemetése más temetési helyen;  

p) hűtés: holttestnek a temetőben történő eltemetéséig tartása az erre a célra szolgáló kegyeleti 

hűtőben;  

q) holttest ideiglenes tárolása: máshol eltemetésre kerülő holttest erre a célra szolgáló kegyeleti 

hűtőben tartása átmeneti ideig;  

r) beszámítás: a temetési hely újraváltásakor (betemetés esetén) a le nem járt használati időre eső 

arányos megváltási díj beszámítása a fizetendő összegbe.  

s) temetkezési emlékhely: a temetőn kívül, különösen templomban, altemplomban, 

templomkertben, történeti parkban, urna csarnokházban vagy más építményben és területen lévő, 

az elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak szétszórására szolgál,  

t) kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített építmény, 

emlékmű, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla, 

u) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartása, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni 

és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati 

tevékenységek összessége.  

 

II. Fejezet 

A (Köz)temető fenntartása és üzemeltetés  

 

5. § 

 

(1) A köztemető üzemeltetéséről a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal útján 

gondoskodik. 

(2) A feladat ellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület az 

önkormányzat éves költségvetésében biztosítja. 

 

6. § 

 

(1) A (köz)temető mindenkori üzemeltetőjének feladatai: 
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a) meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett 

egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét, 

b) biztosítja ez eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, 

c) biztosítja a ravatalozó épület, és ezek technikai berendezései, tárolók és 

hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) 

karbantartását, és működteti azokat, 

d) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a 

temető nyitását, zárását, 

e) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket, 

f) tájékoztatja a temetőlátogatókat, 

g) kijelöli a temetési helyeket, 

h) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak 

karbantartását, síkosság mentesítését és a hó eltakarítást, 

i) elvégzi a temető közös használatú zöldfelületeinek karbantartását, 

beleértve a rendszeres kaszálást és a fák, cserjék időszakos gallyazását, 

j) az önkormányzati tulajdonú szabad sírhelyek gondozását, 

k) összegyűjti és elszállítja a hulladékot, 

l) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról, 

m) összehangolja a temetéseket, 

n) gondoskodik az ügyfélfogadásról. 

o) ellátja a Temetőtörvényben az üzemeltető számára meghatározott 

feladatokat. 

(2) Az üzemeltető köteles együttműködni a temetkezésben érintett más szolgáltatókkal, 

illetve hatóságokkal. 

 

7. § 

 

(1) A köztemető területe - ideértve a parcellákat és sírhelyeket is - és létesítményei 

feletti tulajdonjog még ideiglenesen sem adható át, használatukra bérleti szerződés 

sem köthető.  

(2) A köztemető korlátozott használatú közterületnek minősül. 

(3) Köztemető fenntartására irányuló tevékenységet csak a köztemető üzemeltetője 

végezhet. Annak során az önkormányzat megbízásából jár el (amennyiben nem 

maga az önkormányzat látja el az üzemeltetési feladatkört), képviseli érdekeit, 

együttműködik más szolgáltatókkal, illetve hatóságokkal. 

(4) Az üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy a temetkezési szolgáltatók azonos eséllyel 

vállalkozhassanak. 

(5) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési, illetve 

kártérítési felelősség sem az önkormányzatot, sem az üzemeltetőt nem terheli. 

 

III. Fejezet 

A (Köz)temető rendje 

 

8. § 

 

(1) A köztemető üzemeltetője a temető rendjére vonatkozó szabályok kialakítása során 

az alábbiak betartásával köteles eljárni: 

a)  A temetőt november 3. és február 28. között reggel 8 órától 17 óráig kell 

nyitva tartani.  
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b) Március 1. és október 31. között reggel 7 órától 20 óráig kell nyitva tartani. 

c) Mindenszentek napján és Halottak napján 7 órától 21 óráig kell nyitva 

tartani. Amennyiben az ünnepek hosszú hétvégéhez kapcsolódnak, akkor a 

hosszított nyitva tartás ezekre a napokra is kiterjedhet.  

d) A köztemetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül 

távozni kell. 

e) A temető rendjét szabályozó hirdetményeket a temetőn belül és a temető 

bejáratánál jól látható helyen ki kell függeszteni. 

 

9. § 

 

(1) A köztemetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást 

köteles tanúsítani.  

(2) A temető kegyeleti méltóságának megőrzésére mindenki köteles, ennek érdekében 

tilos a temetőben mindenféle olyan tevékenység, amely a temető kegyeleti 

méltóságával össze nem egyeztethető, a szertartáson kívül mindenféle hanghatás, 

így különösen sportolás, játék, motorozás. 

(3) A temetőben csak a sírok, síremlékek stb. díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, 

vázák, virágok, mécsesek, gyertyák stb.) helyezhetők el. Szemetet kizárólag az arra 

kijelölt helyen szabad kitenni. 

(4) Temetőn belüli úthálózatot - gépjárművel is - járható állapotban kell tartani. 

(5) A temetőben tilos gépjárművel közlekedni, kivéve üzemeltetői engedéllyel 

a) a súlyos mozgáskorlátozottat szállító járművet, 

b) a temetkezési tevékenységben részt vevő járművet, 

c) a temetőben vállalkozásszerűen munkát végző járműveket, 

d) a mozgássérülteket és a betegeket szállító járműveket.  

(6) Mindenszentek napján és Halottak napján (november 1-2.) csak a 

mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező gépjárművel lehet a temető területére 

behajtani, kizárólag délelőtt 8-12 óra között.  

Temetési szertartások alatt a temetőbe gépjárművel behajtani tilos. 

(7) A temetőben keletkezett hulladékok gyűjtéséről hulladékgyűjtő-hely kijelölésével 

kell gondoskodni. A keletkezett szemét elszállíttatásáról legalább havonta 

gondoskodni kell. 

(8) A temetőben - a vízelvezető rendszer kiépítése mellett, vízvételi lehetőséget - kell 

biztosítani. 

(9) A temető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett 

tartózkodhat. Az általa okozott károkért a felügyelő tartozik felelősséggel. 

(10) A temetőbe állatokat bevinni tilos, kivételt képeznek ez alól a gyászszertartáshoz 

szükséges igavonó állatok és a vakvezető kutyák. 

(11) A köztemetőben ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon. 

(12) A temetőben végzendő minden munka elvégzéséhez - sírgondozás kivételével - a 

temető üzemeltetője adhat engedélyt. 

(13) Fát, cserjét a köztemető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez 

a sírra ültetett olyan örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 m-

nél, és átmérője nem több 0,6 m-nél. A 2 méter magasságot elérő, nem gondozott 

ültetvényeket a temető üzemeltetője eltávolíttathatja és az eltávolítás költségeit a sír 

gondozására kötelezettel szemben megtéríttetheti. 

(14) A temetőt tömör és áttört kerítéssel vagy élő sövénnyel kell bekeríteni. 

(15) Temetőben végzendő sírhelygondozás során tilos a lombokat és a fűnyesedéket az 

útra seperni. 
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(16) Temetőben reklámot elhelyezni tilos. 

(17) A kiemelkedő jelentőségű helyi és országos történelmi személyiségek temetési 

helyei a tulajdonos döntése alapján védelem alatt állnak (a továbbiakban: védett 

sírhelyek). A védett sírhelyek a használati időtől függetlenül megváltott 

sírhelyeknek minősülnek, gondozásukra a tulajdonos köteles. 

 

10. § 

 

(1) A köztemetőben végzendő minden munkát - kivéve a sírok gondozását be kell jelenteni a 

temető üzemeltetőjének. A köztemető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – 

vagyonvédelmi okokból – csak a temető üzemeltetőjének előzetes bejelentése után lehet 

kivinni. 

(2) Sírok kiásását, betemetését és az ezzel járó egyéb munkákat csak a temetéssel megbízott 

temetkezési vállalkozó végezhet, egyeztetve a temető üzemeltetőjével. 

(3) A köztemetőben szakipari munkát végző vállalkozók kötelesek a temető üzemeltetőjének 

megfizetni az általuk felhasznált energia használati díját, továbbá építőipari anyag tárolása 

esetén az egyébként fizetendő közterület foglalási díjat.  

(4) A temetői munkákat úgy kell elvégezni, hogy az ne sértsen kegyeleti érdekeket, ne járjon 

károkozással. Sírkő bontási és állítási tevékenység csak hétköznapokon végezhető.  

(5) A Halottak napi ünnepre való tekintettel november 1. előtt a hétköznapra eső utolsó három 

munkanapon és november 5. között, és temetési szertartások során nem végezhetnek 

sírkőállítási tevékenységet a vállalkozók. 

(6)1  Temetői munkavégzés során keletkezett szennyeződés vagy kár esetén a munkát végző köteles 

a szennyeződés eltávolítására, az eredeti állapot visszaállítására. Amennyiben munkát végző 

felszólítás ellenére sem hozza helyre az eredeti állapotot, az önkormányzat saját költségén azt 

elvégezteti és annak költségét a munkát végzőre át hárítja. 

Munkát végzőnek tekintendő az a személy vagy vállalkozás, aki a munkát előzetesen 

bejelentette a temető üzemeltetője felé és a munka temető-fenntartási hozzájárulás díját 

rendezte. 

 

IV. Fejezet 

Temetési helyekre vonatkozó általános szabályok  

  

11. §  

  

(1) A köztemető belső kialakításának rendjét, az egyes parcellák felhasználási módját, idejét 

"temetőrendezési tervben" kell meghatározni. A terv térképet (vázrajzot) is tartalmaz, amelyen 

a temető egyes területei azonosíthatóak. A tervet a tulajdonos készítteti el. A temető térképét 

a temető bejárata mellett ki kell függeszteni, a változásokat azon legalább évente át kell 

vezetni. 

(2) A köztemetőt sírhelytáblákra kell felosztani. A sírhelytábla a temetőrendezési tervben 

megjelölt olyan temetőrész, amely a nyugvási időt követően kiüríthető és temetés céljára 

ismételten igénybe vehető. A sírhelytáblákat sorszámozni kell, s azokról külön-külön 

táblakönyvet kell felfektetni. Külön sírhelytáblát kell kijelölni a felnőttek, a 10 év alatti 

gyermekek, halvaszületettek és elvetélt magzatok, továbbá a csonkolt testrészek eltemetésére. 

A sírhelytáblákat elő kell készíteni a folyamatos temetésre. 

                                                      
1 Beiktatta a 18/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. november 1-től. 
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(3) A sírhelytáblákat számozott sorokra, azon belül sorszámozott sírhelyekre kell felosztani. Az 

urnafülkék számozottak. A díszsírhelyeket és a sírbolthelyeket külön kell jelölni. A 

sírhelyekről sírhelykönyvet kell vezetni. 

(4) A temetkezési helyeket a temetés alatt álló táblákban folytatólagos sorrendben kell 

felhasználni. Ettől eltérni a természeti körülmények (talajösszetétel, talajvízszint) 

figyelembevételével lehet. Újrahasznosított sírhely esetében lehet előre, temetéstől függetlenül 

megváltani a sírhelyet. A betelt sírhely táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A 

lezárt táblába csak rátemetéssel lehet temetni.  

(5) A temetési helyek kijelölése, méreteinek meghatározása, a temetésre szolgáló parcellák 

kijelölése a temető tulajdonosának - az 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott köztemető 

esetén - Pilisvörösvár Város Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.  

(6) A sírhelyek elhelyezése:  

a) a sírhelytáblák (parcellák) között legalább 4 méter széles utat kell hagyni  

b) a parcellákon belüli sorok közötti távolság 3 méter  

c) sírhelyek egymás közötti távolsága 80 cm.   

 

12. §  

  

(1) Temetni, illetőleg az elhamvasztottak maradványait tartalmazó urnákat elhelyezni csak temetkezés 

céljára kijelölt területen szabad. 

(2) 2Temetkezésre használt helyek: 

a) Koporsós temetés esetén: 

aa) Egyes sírhelyre: egy koporsós betemetés + egy rátemetés +4 urna betemetése engedélyezhető. 

ab) Kettes sírhelyre: két koporsós betemetés + két rátemetés + nyolc urna betemetése 

engedélyezhető. 

b) Hamvasztásos temetés esetén: 

ba) Urnasírhely: a hamvakat tartalmazó urnák földbe temetésére, 2 urna elhelyezése 

engedélyezhető 

bb) Urnafülkék (kolumbáriumok, szimpla és dupla): a hamvakat tartalmazó urnák építménybe való 

elhelyezésére, szimpla urnafülke esetén 1, dupla urnafülke esetén 2 urna elhelyezése 

engedélyezhető. Ikerurna alkalmazása esetén a szimpla urnafülkébe 2 urna, dupla urnafülkébe 4 

urna helyezhető el. 

(3) A sírhely bekeretezését és lefedését a tulajdonossal engedélyeztetni kell a munka megkezdése előtt, 

szükség esetén a vázlatterv benyújtásával.  

(4) Sírbolt létesítése esetén az építkezés megkezdése előtt a tervet jóváhagyás érdekében az 

üzemeltetőnek be kell mutatni. Sírbolt építésének szabályozása 

a) a sírbolt előírt belső mérete: 300 cm x 300 cm x 200 cm (hossz x szélesség x 

mélység padló szintig) 

b) a létesített sírboltban 2-6 koporsó és  maximum 12 urna helyezhető el 

c) Sírbolt építése minden esetben településképi bejelentés köteles építési tevékenység. 

Amennyiben a hatályos építésügyi jogszabályok alapján a tervezett kialakítás 

építési engedély köteles, akkor a sírbolt építése csak végleges építési engedély 

alapján kezdhető meg. 

d) Sírboltok építése esetén anyagtárolás, beton és habarcskeverés csak a temető 

kezelője által kijelölt területen végezhető.  

e) A sírboltok egymástól való távolsága 1 m. 

                                                      
2 Módosította a 18/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. november 1-től. 
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f) Sírbolthely előre megváltása (nem temetéssel egybekötött) csak abban az esetben 

engedélyezett, ha a megváltó személy (rendelkező) vállalja, hogy a hely 

megváltását követő 1 éven belül kiépítteti a sírboltot. Amennyiben a vállalt 

kötelezettségének nem tesz eleget, a sírbolthely rendelkezési joga visszaszáll az 

Önkormányzatra és 10%-os kezelési költség levonásával, a megváltásra befizetett 

összeg időarányos része visszafizetésre kerül a megváltó személynek. Ezután a 

sírbolthely felszabadítottnak tekintendő és újra megválthatóvá válik más 

érdeklődők számára. 

g) Ha a kiépítést megkezdték, de nem fejezték be, a temető kezelője legfeljebb egy 

évig terjedő halasztást engedélyezhet. A póthatáridő eredménytelen elteltével a 

temető kezelője a befejezetlen sírbolttal együtt a sírhelyet értékesítheti és az 

eladásból származó díjat 5 % kezelési költség levonásával az építtetőnek kifizeti. 

(5) Urnának sírhelyre történő temetésekor a sírhely sem minősül urnasírhelynek. Egyéb esetben az 

urnának földbe temetésekor az urnasírhelyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni e rendeletben 

meghatározott eltérések figyelembevételével.  

(6) Urnának sírhelybe történő betemetésekor, amennyiben a hozzátartozó a rendelet szerint 

megengedett koporsó helyett is urnát szeretne a sírhelybe temetni, 1 koporsó helyére 4 urna 

helyezhető be.  

(7) 3 Ikerurna alkalmazása kizárólag az urnafalakban lévő urnafülkékbe történő temetések során 

engedélyezett. Ikerurna használata esetén a fülke megváltása vagy újra váltása során, a jelenleg 

hatályos rendelet 1. mellékletében, az ikerurna használatra vonatkozó megváltási árat kell 

figyelembe venni, a fülke típusától függően. 

 

 

13. §  

  

(1) A temetési helyek (sírgödrök)méretei:  

a) egyes sírhely: 210 cm (hossza) x 110 cm (szélessége)  

b) kettes sírhely: 210 cm x 210 cm 

c) kisméretű gyermeksírhely: koporsó méretétől függően, de maximum méret: 130 

cm x 60 cm, mélysége 160 cm-től 250 cm-ig terjedhet. 

d) 4) sírbolt mérete: 3-6 személyes sírbolt esetén: 300 cm x 300 cm, 200 cm mélység 

e) 5 szimpla urnafülke belső mérete 30 cm x 30 cm x 30 cm 

f) 6 kettős méretű urnafülke belső mérete 60 cm x 30 cm x 30 cm 

g) 7 urnasírhely mérete általában 80 cm x 60 cm, mélysége legalább 1 méter 

(2) A sírhelyek körül betonjárda létesíthető, maximum 40 cm szélességben, amelyet úgy kell 

megépíteni, hogy sem az ott közlekedőket, sem a szomszédos sírhelyek gondozását nem 

akadályozhatja, nem okozhat botlásveszélyt. Magassági szintjét a környező terephez és meglévő 

járda szintjéhez illeszkedően kell kialakítani 

(3) A kolumbáriumban az urnák tárolása légmentesen lezárt urnafülkékben történhet. 

                                                      
3 Beiktatta a 18/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2022. november 1-től. 
4 Módosította a 18/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2022. november 1-től. 
5 Módosította a 18/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2022. november 1-től. 
6 Módosította a 18/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2022. november 1-től. 
7 Módosította a 18/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2022. november 1-től. 
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(4) Az egymással szemben elhelyezkedő sírhelyek sírjelei közötti távolság legalább 60 cm. A sírhelyek 

közötti távolság legalább 80 cm kell, hogy legyen. A régi parcellák esetében a feltételeket adottnak 

kell tekinteni.  

(5) A sírgödör mélysége minimum 200 cm, koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó 

tetejének a föld felszínétől legalább 160 cm mélyre kell kerülnie, urna rátemetés esetén az urna 

tetejének a föld felszínétől legalább 1 m mélyre kell kerülnie.  

(6) A díszsírhely egyes sírhely, 2,5 m x 2,2 méterre mélyített, hogy a későbbi rátemetés lehetséges 

legyen. 

(7) A díszsírhelyek a köztemetőben esetenként kijelölt egyes sírhelyek, amelyeket az elhunyt személy 

kimagasló érdemeinek elismeréséül Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

örök temetkezési hely céljára, ingyenesen adományoz, azok ingyenesen és örökösen megváltottnak 

minősülnek. A Képviselő-testület a Pilisvörösvári temetőben díszsírhelyre jogosultak körét külön 

rendeletben szabályozza. 

Azt a díszsírhelyet, melyet a hozzátartozók már nem tudnak gondozni, az önkormányzat gondozza, 

karbantartja, s a szükséges fedezet megléte esetén a síremléket helyreállítja.  

 

14. § 

  

(1) Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető, vagy az általa felhatalmazott 

személy állíthat vagy távolíthat el. 

(2) A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb 

területet. Kegyeletet vagy a közízlést sértő síremléket felállítani tilos. 

(3) A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak a temető 

üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad. 

(4) A temetési helyek megjelölésekor a TeR. erre vonatkozó szabályai szerint kell eljárni. 

 

V. Fejezet 

A temetési helyek megváltása és használati ideje 

  

15. §  

  

(1) Az egyes temetési helyek használatáért - a díszsírhelyek kivételével - az elhunyt hozzátartozójának, 

vagy az eltemetésre kötelezettnek az 1. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni. A megváltási 

díjat az első megváltás alkalmával a temettető vagy az általa megbízott, az újraváltáskor a sír felett 

rendelkező hozzátartozó vagy az eltemettető (betemetés esetén) köteles megfizetni. 

A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni. A 

megváltási időtartamra a díj előre esedékes.  

(2) A sírhelyet megváltani a temető tulajdonosától lehet, az általa kijelölt temetési helyre.  

(3) Több koporsó (urna) befogadására váltott temetési hely csak együttesen váltható meg és csak 

együttesen váltható újra.  

(4) Előre váltott sírhely betemetésekor, valamint több koporsó (urna) befogadására váltott temetési 

hely esetén minden betemetés és rátemetés alkalmával a temetési helyet újból meg kell váltani, a 

le nem járt évek arányos díjának beszámításával.   

(5) A temetkezésre megváltott sírhely magánszemélyek között csere, vagy adásvétel tárgya nem lehet.  

(6) A felnőtt sírhely-díj befizetése mellett a felnőtt sírhely-táblába 10 éven aluli gyermek is  
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temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni.  

(7) Ha kettős sírnál az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem történik, a 

használati jog megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a használati jogot ismételten megváltja. 

(8) Ha a sírhely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó - a használati idő lejárta előtt - a holttest 

maradványokat (hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben, vagy másik köztemetőben levő 

új sírba helyezi el, az új sírhely megváltási díja az eredeti sírhely megváltási árának időarányos 

összegével csökken.  

(9) A rokoni háttér nélküli, elhagyott, 25 éve gondozatlan sírok esetében a sírhelyeket újra lehet 

értékesíteni, ha az üzemeltető hat hónap időtartamon belül legalább kétszer országos és helyi 

lapban, valamint a temetőben jól látható helyen ezzel kapcsolatos hirdetményt tesz közzé és a 

sírokat nem váltja meg újra senki. 

(10) Az után az elhunyt után, aki a temetőben új sírhelybe kerül, és halálakor az utolsó bejelentett 

lakcíme nem Pilisvörösvár volt, de életének legalább 50 %-ában pilisvörösvári bejelentett lakcíme 

volt, a pilisvörösvári lakosra megállapított sírhelyárat kell fizetni. 

 

16. §  

  

(1) A köztemetőkben található ravatalozó építménye a temető tulajdonos tulajdonában van. A 

ravatalozó és berendezéseinek használata kötelező, a használat ellenében a rendelet 1.  

mellékeltében meghatározott díjat kell fizetni.  

(2) A kerítés és az utak a temető részei, karbantartásukról a tulajdonos az üzemeltető útján 

gondoskodik.  

(3) Sírjel a megváltott sírhelyen helyezhető el, az elhelyezésről és annak fenntartásáról a jogosult 

köteles gondoskodni.  

(4) Az ásott kút használatára csak az üzemeltető jogosult. A fúrt kutat és a vezetékes vízkifolyót 

víznyerés céljából a kegyeleti jogot gyakorlók és a vállalkozók ellenérték megfizetése nélkül 

használhatják.  

(5) A temetőben lévő más felépítmények a tulajdonos használatában állnak.  

(6) A még meg nem váltott temetési helyek, a temetésre igénybe nem vett parcellák és egyéb területek, 

utak, fák, sövények a tulajdonos használatában vannak.  

(7) A temető biztonságos használatát veszélyeztető sírjel, sírbolt helyreállítása a rendelkezési jog 

jogosultjának kötelessége. A helyreállításra - a temető tulajdonosának értesítése alapján - az 

üzemeltető írásban hívja fel a rendelkezési jog jogosultját, egyidejűleg a temető hirdetőtábláján is 

közzéteszi a felhívás másolatát. Ha 90 napon belül a helyreállítás nem történik meg, akkor a 

veszélyhelyzetet az üzemeltető szünteti meg a rendelkezési jog jogosultjának költségére. A 

helyreállítás megtörténtéig a temetési helyre temetés nem történhet.  

 

17. § 

 

(1) A sírhelyek, gyermeksírhelyek használata a megváltástól számítva 25 évre szól. 

(2) A sírbolthely (kripta) használata a kriptába történt utolsó temetés után 80 év elteltével jár le, ezt 

követően a temető tulajdonosa rendelkezik a kriptával. 

(3) Az urnasírhelyek használata 15 évre, az urnafülkék használata 10 évre terjed. 
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(4) A sírhelyek, sírboltok, urnasírhelyek, urnafülkék további használati joga az eredetivel azonos 

időtartamra ismételten megváltható, kivéve, ha a temető ennél rövidebb időn belül előreláthatóan 

megszüntetésre kerül. Ez esetben a megváltás időarányos része visszatérítésre kerül. 

(5) A részben vagy teljesen lezárt temetőben a használati idő rátemetés esetén sem hosszabbítható meg. 

 

VI. Fejezet  

              Köztemető lezárása, megszüntetés 

 

18. § 

 

(1) Ha a köztemető megtelik, vagy egyéb fontos körülmény azt megkívánja a Képviselő-testület 

dönthet a temető lezárásáról. 

(2) Ha a köztemetőn belül temetőrész, sírhelytábla telik meg, annak lezárását az üzemeltető 

határozhatja el, a tulajdonos önkormányzat egyidejűleg történő értesítése mellett. 

(3) A lezárásról hirdetményt kell közzétenni a temetői tájékoztató táblán, a ravatalozón és az érintett 

temetőrészen. 

19. § 

 

(1) Ha a köztemető (temetőrész, sírhelytábla, sor, temetési hely) lezárásától a jelen rendelet szerinti 

sírhelyhasználati idő eltelt, és a hozzátartozók az üzemeltető tájékoztatása ellenére sem 

hosszabbítják meg a sírhely megváltását, 1 év türelmi idő elteltével, az újabb temetések lehetővé 

tétele céljából a Képviselő-testület dönthet a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely 

megszüntetéséről. 

(2) A temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely megszüntetését megelőzően a hatályos 

jogszabályban foglaltaknak megfelelően hirdetményben, közzé kell tenni. A hirdetményt a 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a temetőkapun, a ravatalozón, és az érintett temetőrészen ki 

kell függeszteni. 

 

20. § 

 

(1) Ha a temető vagy temetőrész más célú használásáról dönt a képviselőtestület, úgy gondoskodni kell 

a temetési helyek kiürítéséről. 

(2) A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről az üzemeltető gondoskodik. A kiürítés folytán 

így megüresedett sírhelyek térítés nélkül kerülnek vissza a temető tulajdonosának a birtokába. 

(3) A még le nem járt használati idejű temetési helyek áthelyezéséről a temetési hely felett rendelkezni 

jogosulttal az üzemeltető állapodik meg. 

(4) A temető (temetőrész) kiürítésekor a sírjellel, síremlékkel - a temető fenntartójának előzetes 

bejelentése után - annak létesítője, halála esetén örököse jogosult rendelkezni. Ha a sírjel, síremlék 

létesítője, illetőleg annak örököse a temető kiürítésére megjelölt időpontig azzal nem rendelkezik 

a síremléket a temető fenntartója, értékesítheti, a síremlékért kapott összeg kizárólag a temető 

fenntartására fordítható. 

(5) Ha valamely urnafülke illetőleg urnasírhely használati ideje lejárt, a temető üzemeltetője levélben 

vagy hirdetményben tartozik a hozzátartozók figyelmét erre felhívni. A hirdetményt ilyen esetben 

az urnafülkét tartalmazó építmény, illetőleg urnasírhely tábla jól látható helyén és a temető kapuján 

kell hat hónap időtartamra kifüggeszteni. 
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(6) Ha az urnafülke (urnasírhely) használati idejét a hozzátartozók az értesítés kézhezvételétől, vagy a 

hirdetmény kifüggesztésétől számított 6 hónapon belül nem hosszabbítják meg, a temető 

üzemeltetője a használati idő lejárta után azt kiürítheti, és az urnákat közös sírba temeti, vagy közös 

fülkébe helyezheti. 

 

21. § 

 

(1) A sír felnyitását az elhalt közeli hozzátartozója, vagy az kérheti, aki az eltemettetésről 

gondoskodott. Ezt indokolt esetben az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes 

intézete engedélyezheti. 

(2) Temető (temetőrész) kiürítésével összefüggésben szükséges áttemetés esetén a sírnyitási engedély 

az eltemettető, illetőleg bármely hozzátartozó részére megadható. 

 

22. § 

 

(1) A művészettörténeti, vagy művészi értéket képviselő síremléket, továbbá az ország, vagy 

Pilisvörösvár város életében jelentős szerepet játszó személyiségek, sírhelyét (urnáját), síremlékét 

lebontani, felszámolni nem lehet, azok fenntartásáról, esetleges áthelyezéséről a képviselőtestület 

gondoskodik. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti sírhely (urna) illetve síremlék megőrzésére javaslatot a település bármely 

polgára tehet. A döntés a képviselőtestület hatáskörébe tartozik. 

 

 

VII. Fejezet 

Temetkezési tevékenység  

  

23. §  

  

(1) A temetkezési vállalkozók kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása 

érdekében a temető üzemeltetőjével, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és 

érdekeltekkel. Az együttműködés területeit, szabályait, a vállalkozó által nyújtott szolgáltatások 

körét célszerű megállapodásban rögzíteni. 

(2) A temetkezési szolgáltatások körébe tartozik különösen a temetésfelvétel, a helyi és a távolsági 

halottszállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése (a halott öltöztetése, koporsóba helyezése), a 

temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a sírgödör kialakítása, a búcsúztatás, 

a sírba helyezés, a sír betemetése (a halott elhantolása), a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az 

urnakiadás, a hamvak szórása, a sírnyitás, az exhumálás, és az újratemetés. 

(3) A temetkezési vállalkozóknak olyan magatartást kell tanúsítaniuk és üzletpolitikát kialakítaniuk, 

hogy a megrendelők igényét - adottságaiktól, lehetőségeiktől függően - teljeskörűen kielégíthessék. 

Ennek érdekében: 

a) folyamatosan álljanak rendelkezésre (ügyelet, ügyfélszolgálat útján). - rendkívüli 

szolgáltatást is vállaljanak (pl.: baleset, stb.) 

b) készen álljanak helyettesítésre (vállalkozáson belül vagy más vállalkozó 

közreműködésével), 
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c) a  szolgáltatás  eszközeit  tekintve  megfelelő  tartalékkal 

rendelkezzenek. 

(4) A temetkezési szolgáltatókkal szembeni - egyéb - követelmények tekintetében a TeR. rendelkezései 

az irányadók. Ide vonatkozóan az alábbi dokumentáció átadása kötelességük az üzemeltető felé a 

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és temetkezésről, 

a) 18. § alapján: Befogadó Nyilatkozat, 

b) 21. § alapján: Urna kiadási Nyilatkozat, 

c) 24. § alapján: Halottvizsgálati Bizonyítvány, 

     és minden egyéb dokumentum, amit magasabb szintű jogszabály alapján a tulajdonosnak 

dokumentálási és archiválási kötelezettsége van. 

 

24. §  

  

(1) A sírhely rendelkezésre jogosultja köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen 

elvégezni. Amennyiben felszólítás ellenében sem gondozza a sírhelyet, az önkormányzat saját 

költségén azt elvégezteti és annak költségét a rendelkezésre jogosult felé tovább hárítja. A sírhely 

gondozási tevékenység nem sértheti mások jogait.  

(2) A temetőben munkát végezhetnek a kegyeleti jogok gyakorlói, az üzemeltető, a temetkezési 

szolgáltatók és a temetkezési szolgáltatóknak nem minősülő más vállalkozók. A munkavégzés 

céljából gépjárművel történő behajtás esetén a 2. mellékletben foglalt díjat előzetesen meg kell 

fizetni. A temetőbeli munkavégzés rendjét jelen rendelet szabályozza. Az üzemeltető, a temetkezési 

vállalkozók és más vállalkozók a kötelező szakmai előírásokat is kötelesek megtartani a temetőben 

végzett tevékenységük során.  

(3) Vállalkozási tevékenységet azok a vállalkozói jogosultsággal rendelkező vállalkozók végezhetnek, 

akik vagy amelyek a temető tulajdonosának a 2. mellékeltben meghatározott temető fenntartási 

hozzájárulást megfizették. A vállalkozói tevékenységet végzőknek igazolni kell a tevékenységükre 

irányadó szakmai végzettséget a vonatkozó jogszabályok szerint.  

(4) A temetőkben vállalkozási tevékenységet csak a kegyeleti jogok sérelme nélkül lehet végezni. 

Hétvégén és ünnepnapon a temetőben - a temetési hely gondozását kivéve - munkát végezni tilos.  

  

VIII. Fejezet 

A temetésre vonatkozó szabályok  

  

25. §  

  

(1) Az elhunytat a Kegyeleti szolgáltatótól történő átvétellel egyidejűleg halotthűtőbe kell helyezni. 

(2) A kórházban vagy más egészségügyi intézményben elhunyt halott az intézmény hűtőjében is 

tárolható. 

(3) Koporsós temetés esetén a halottat - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a halott vizsgálati 

bizonyítvány kiállításától számított 96 órán belül el kell temetni. Ettől eltérni akkor lehet, ha 

a) a halott vizsgálatot végző orvos erre engedélyt adott, 

b) a holttest hűtése az eltemetésig biztosított. Ez esetben a temetést 15 napon belül kell 

elvégezni. 

(4) Hamvasztásos temetés esetén a halottat - hűtése mellett - a halott vizsgálati bizonyítvány 

kiállításától számított 15 napon belül kell elhamvasztani. 
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26. § 

 

(1) A temetőn belüli gyászszertartás során a ravatalozó épületének igénybevétele kötelező, koporsós 

és urnás temetés esetén egyaránt. Ettől eltérni csak az illetékes tisztiorvos engedélyével lehet. 

(2) A halott a ravatalozóban a szertartás megkezdése előtt legfeljebb 3, de legalább 1 órával korábban 

helyezhető el. A ravatalozásig a halottat hűtőben kell tárolni. 

(3) A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább egy órával, de minden esetben a ravatalozás 

megtörténte után azonnal ki kell nyitni. A ravatalra helyezett koporsót a szertartás kezdetéig nyitva 

lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani a koporsót, ha a holttest már oszlásnak indult, vagy súlyosan 

roncsolódott állapotban van. 

(4) Légmentesen lezárva kell tartani a koporsót, ha az elhalt fertőző betegségben hunyt el. Biztosítani 

kell, hogy a koporsó közvetlen közelében se tartózkodjon senki. 

(5) Egy koporsó csak egy holttest elhelyezésére szolgálhat. 

(6) A koporsót a földbe helyezés előtt véglegesen le kell zárni. 

(7) A temetést végző temetkezési vállalkozó köteles a ravatalozásra vonatkozó szabályokat 

megismerni és betartani. 

 

27. § 

 

(1) Temetni hagyományos módon (koporsós temetés), vagy hamvasztásos módon (a hamvak urnába 

helyezésével, vagy szétszórásával) lehet. 

(2) A halottszállítós, a temetések, az újratemetések, a sír- és urnanyitások során be kell tartani a TeR. 

vonatkozó szabályait. 

 

28. § 

 

(1) Az elhaltakat általában - az elhalálozás ideje szerinti sorrendben - a következő sírokba kell temetni, 

kivéve a kettős sírhelyeket és a sírboltokat. Indokolt esetben a temető üzemeltetője eltérően is 

rendelkezhet. Lezárt sírhelytáblában levő sírboltokba, vagy családi (kettős) sírhelyekben a tábla 

lezárása után is szabad temetni. 

(2) Urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni, vagy sírhelyre rátemetni egyaránt szabad.  

(3) A halott eltemetéséhez a halottvizsgálati bizonyítvány átadása, ha pedig a halál körülményeinek 

kivizsgálására hatósági eljárás indult, a hatóság engedélye is szükséges. A halottvizsgálati 

bizonyítvány egy példányának megőrzéséről a temető tulajdonosa az üzemeltető útján 

gondoskodik.   

(4) A sírnyitás munkáit elkezdeni csak a jogszabályban meghatározott engedélyek birtokában lehet.  

(5) Újratemetés a megfelelő engedélyek megléte után a rendelkezési jog jogosultjának megrendelése 

alapján történik a betemetés, illetve rátemetés szabályainak alkalmazásával.  

(6) Rátemetés csak jelen szabályzatban írt feltételek fennállta esetén, sírnyitási engedély alapján 

végezhető.  
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(7) Az exhumálás következtében megüresedett temetési hely használati joga megszűnik, hacsak a 

rendelkezési jog jogosultja annak fenntartásáról nem nyilatkozik. A nyilatkozat csak írásban tehető 

meg.  

29. §  

  

(1) Az önkormányzat képviselő testülete hatáskörébe tartozik a köztemetőkben érvényes díjak 

megállapítása, módosítása.  

(2) A díjakat a rendelet 1., 2., mellékletei tartalmazzák, a díjmértékeket évente felül kell vizsgálni. 

 

IX. Fejezet 

Nyilvántartások vezetése  

  

30. §  

  

(1) A temetési helyek nyilvántartását az üzemeltető végzi.  

(2) Az üzemeltető elkészítteti a temetőtérképet feltüntetve azon, hogy mely sírhelytáblák milyen 

temetési helyek céljára szolgálnak és gondoskodik a temető nyilvántartókönyvvel összhangban 

való naprakész vezetéséről.  

(3) Vezeti a sírbolt könyvet és a temetési helyek nyilvántartását. A nyilvántartás elektronikus úton is 

vezethető, de gondoskodni kell a biztonságos megőrzéséről írott (nyomtatott) formában is. A 

temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek a tűztől védve, 

páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően pedig átadni a Pest Megyei Levéltárnak.  

(4) A sírhelyek osztályba sorolását a temető üzemeltetője végzi el.  

(5) A nyilvántartó könyvbe minden temetést időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni:  

a) folyószám,  

b) a temetés, urnaelhelyezés, a hamvak szétszórásának napja,  

c) az elhalt neve, születési ideje, utolsó állandó lakcíme, az elhalálozás napja,  

d) fertőző betegségben elhunytaknál a halál oka,  

e) a sírhelytábla, -sor, -hely szám, valamint a síremlékre vonatkozó bejegyzések, 

f) a szertartás jellemzői, a szokásostól eltérő események 

g) az eltemettető személy nevét és címét.  

(6) A nyilvántartókönyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és 

sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza.  

(7) A nyilvántartásba - az idő és a hely megjelölésével - be kell vezetni, ha holttestmaradványok közös 

sírba kerülnek elhelyezésre. A nyilvántartás mellett betűsoros névmutatót is vezetni kell. A 

nyilvántartáshoz kell csatolni a halott eltemethetőségét igazoló okmányok másolatát. 

(8) Az adott sírhelytáblában lévő sorokat és az azokhoz tartozó sírhelyeket nyilván kell tartani.  

(9) A sírhelykönyv az adott sírhelytáblán belüli - soronként is külön jelzett sorszámozott sírhelyek 

nyilvántartása.  

(10) Nyilvántartást kell vezetni azokról a síremlékekről, amelyek a köztemető fenntartójának a 

tulajdonába kerültek. 

(11) A sírbolt-könyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál.  

(12) A sírbolt-könyvet a 30. § (5) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni, a sírbolt        

számának feltüntetésével. A sírbolt-könyvbe be kell vezetni a létesítőnek a sírboltra vonatkozó 

rendelkezéseit.  



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2021. 

(X. 22.) önkormányzati rendelete, egységes szerkezetben. Hatályos: 2022. november 1-től. 

 

31. § 

 

(1) A temetői nyilvántartásokba az eltemettetők és a temetési hely felett rendelkezni jogosult 

személyek betekinthet(nek), részükre a köztemető üzemeltetője ingyenes adatszolgáltatást köteles 

nyújtani, továbbá felvilágosítást adni az elhunyt személyek temetési helye felől érdeklődőknek. 

(2) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást - a halott nevének, a temetés időpontjának és a          

temetkezés helyének kivételével - csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni.  

 

X. fejezet  

Záró rendelkezések 

  

32. §  

 

(1) A rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.  

(2) 8 

(3) 9 

33. §10  

 

(1) A rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2000. (II.28.) önkormányzati 

rendelet 
 

Pilisvörösvár, 2021. október 22.  

  

  

Dr. Udvarhelyi István Gergely                                       Dr. Fetter Ádám 

             jegyző                                                                    polgármester  

   

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre 

került Pilisvörösváron, 2021. október 22. napján.  

 

Pilisvörösvár, 2021. október 22. 

      Dr. Udvarhelyi István Gergely  

    jegyző 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül. 

 

Pilisvörösvár, 2022. november 1. 

Gergelyné Csurilla Erika 

jegyző 

 

 

                                                      
8 Hatályon kívül helyezte a18/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a.  
9 Hatályon kívül helyezte a18/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a.  
10 Beiktatta a 18/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2022. november 1-től. 
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1. melléklet az 14/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelethez11 

ÚJ TEMETÉSI HELYEK MEGVÁLTÁSI DÍJA 
(bruttó ár) 

Sírhelytípus Ha az elhunyt 

pilisvörösvári lakos és 

sírhely újra váltás 

esetén  

Ha az elhunyt nem  

pilisvörösvári lakos 

Szimpla sír 35.000 Ft 190.000 Ft 

Dupla sír 45.000 Ft 305.000 Ft 

Urnafülke 18.000 Ft 100.000 Ft 

Urnafülke ikerurna 

használattal 

25.000 Ft 125.000 Ft 

Dupla urnafülke 35.000 Ft 140.000 Ft 

Dupla urnafülke 

ikerurna 

használattal 

48.000 Ft 180.000 Ft 

Urnasír 25.000 Ft 125.000 Ft 

Álkripta 58.000 Ft 320.000 Ft 

2-6 szem. sírbolt 

(kripta) 

600.000 Ft 960.000 Ft 

 

Megjegyzés: 

- Urnasírhely csak a szabványos urnasírkő alap megvásárlásával váltható meg. 
Urnasírkő alap ára: 55.000 Ft 

- A temetési helyek újraváltási díja a megváltási díj időarányos része, kivéve urnás  

temetés esetén. 

 

 

ÚJRAHASZNOSÍTOTT TEMETÉSI HELYEK 
MEGVÁLTÁSI DÍJA (bruttó ár) 

Sírhelytípus Sírhelyár – ha az 
elhunyt 

pilisvörösvári lakos 

Sírhelyár – ha az elhunyt 
nem pilisvörösvári lakos 

Szimpla sír 25.000 Ft 140.000 Ft 

Dupla sír 35.000 Ft 210.000 Ft 

 

Megjegyzés: 

- Újra betemetés során megtalált csontmaradványokat az eltemettető kívánságának 
megfelelően díjmentesen mélyebbre lehet tenni. 

 

 

 

                                                      
11 Módosította a 18/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2022. november 1-től. 

 



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2021. 

(X. 22.) önkormányzati rendelete, egységes szerkezetben. Hatályos: 2022. november 1-től. 

 
2. melléklet az 14/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelethez12  

I.) A temetőben munkát végzők által a tulajdonos önkormányzat részére fizetendő 

temető-fenntartási hozzájárulás díja: 

 

 

Munka típusa Gépjármű behajtással 

történő munkavégzés 

esetén 

Gépjármű behajtás nélkül 

történő munkavégzés 

esetén 

Sírkőállítás, -bontás, -

átdolgozás, - javítás, -

tisztítás esetén munkánként 

7.000 Ft/sírkő 3.000 Ft/sírkő 

Sírkőállítás, -bontás, -

átdolgozás, - javítás, -

tisztítás vegyesen egy 

sírhelyen, egy napon 

8.500 Ft/sírkő 5.000 Ft/sírkő 

Fakeret állítás, a sír és 

környezete rendezésével 

2.500 Ft/sírkő 

 

1.000 Ft/sírkő 

Betűvésés síremlékre 2.500 Ft/sírkő 1.000 Ft/sírkő 

Sírhely körüli járda 

kialakítása 

2.500 Ft/sírkő 1.000 Ft/sírkő 

Gyertyatartó vagy váza 

cseréje, pótlása 

2.500 Ft/sírkő 1.000 Ft/sírkő 

Sírboltépítés (kriptaépítés) 8.500 Ft/sírbolt/nap  

Egyéb munkák (pl.: föld 

feltöltés, sóder szórás, tuja 

kivágás, stb.) 

2.500 Ft/sírkő 1.000 Ft/sírkő 

Alkalmankénti gépjárművel 

történő behajtás 

magánszemély részére 

500 Ft/nap  

 

 

II.) A temető létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által a 

tulajdonos önkormányzat részére fizetendő díjak: 

 

1. Ravatalozó-használati díj    29.500 Ft /alkalom 

2. Hűtőhasználati díj       6.000 Ft/nap 

 

 
 

 

                                                      
12 Módosította a 18/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2022. november 1-től. 

 


