
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése  

 

19/2014 (VI.3.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről 

(Egységes szerkezetbe foglalva a 15/2016. (IV.1.), a 2/2017. (I.24.), a 16/2017. (III.28.), 47/2017. 

(XI.20.), a 3/2020. (II.17.), a 18/2022. (VII. 1.) és a 9/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelettel) 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 1. melléklet tekintetében a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el. 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. § 

(1) A rendelet hatálya Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő köztemetőkre 

terjed ki. 

(2)1 Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén az alábbi, működő köztemetők 

helyezkednek el: 

a) Béla úti köztemető (Béla út) 

b) 2 

c) Kisfaludi temető (Kisfalud, Malomhegyi utca) 

d) Börgöndpusztai temető (Börgöndpuszta, Fő utca) 

e) Katona temető (Szentlélek) (Sárkeresztúri út) 

f) Orosz katonai temető (Deák Ferenc utca) 

g) Rác temető (Kálvária sor) 

h) Izraelita temető (Óvoda utca) 

(3)3 Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén az alábbi, lezárt köztemetők helyezkednek 

el: 

a) Csutora (Feltámadás) (Berényi út) 

b) Hosszú temető (Szentháromság) (Palotai út) 

c) Szedreskerti temető (Megváltó) (Palotai út) 

d) Sóstói római katolikus temető (Szent kereszt) (Temető utca) 

e) 4Fecskeparti temető (Kálvária) (Móri út) 

2. § 

 

1 Módosította a 15/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2016. április 2-től. 

2 Hatályon kívül helyezte a 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatálytalan 2020. február 18-tól. 

3 Beiktatta a 15/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2016. április 2-től. 

4 Beiktatta a 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. február 18-tól. 



(1) Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő köztemetők fenntartója 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). 

(2) Az önkormányzat a köztemetők üzemeltetéséről Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (a 

továbbiakban: üzemeltető) útján gondoskodik. 

1. Az üzemeltető feladata 

3. § 

Az üzemeltető 

a) a Béla úti köztemetőben ügyfélszolgálatot működtet, 

b) nyilvántartókönyvet vezet, gondoskodik a nyilvántartókönyv megőrzéséről, számítógépes 

nyilvántartást vezet, az eltemettetőnek és az arra jogosult hatóságoknak abba betekintést enged, 

illetve felvilágosítást nyújt, 

c) tájékoztatja a temetőbe látogatókat a köztemetőkben kihelyezett hirdetőtáblákon és internetes 

honlapján keresztül, 

d) sírhelykiosztási tervet készít, melynek alapján kiosztja a sírhelyeket, 

e) összehangolja a temetéseket, 

f) gondoskodik a temetőbe szállított elhunytak átvételéről, átadásáról, a Béla úti köztemetőben 

gondoskodik az elhunytak megfelelő módon történő hűtéséről 

g) boncolót, boncolótermet, halotthűtőt üzemeltet, 

h) gondoskodik a ravatalozó és kiszolgáló helyiségei karbantartásáról, javításáról, takarításáról és 

szükség szerinti fertőtlenítéséről, 

i) a temetőn belül kijelöli a hulladék összegyűjtésére és tárolására szolgáló helyeket, gondoskodik a 

hulladék elszállíttatásáról, 

j) üzemelteti és karbantartja a temetők nyilvános illemhelyeit, 

k) biztosítja a temetők infrastruktúrájának állagmegóvását. 

4. § 

(1)5 A köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállítójárművön 

történő szállításával, a hamvak száraz szórásával, a sírásással és a sírhelynyitással kapcsolatos feladatok 

ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező. 

(2) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokért az 1. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni. 

II. Fejezet 

Temetési helyek 

2. Sírhelyek kialakításának rendje 

5. § 

(1) Az egyes, egy koporsó elhelyezésére szolgáló sírhely mérete: 190 cm hosszú, 90 cm széles. 

(2)6 

(3) A kettős, két koporsó elhelyezésére szolgáló sírhely mérete: 190 cm hosszú, 190 cm széles. 

 

5 Módosította a 47/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. január 1-től. 

6 Az 5. § (2) bekezdését a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2023. (II. 27.) 

önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte. 



(4)7 

(5) A gyermeksírhely mérete: 130 cm hosszú, 60 cm széles. 

6. § 

A sírhelyek egymástól, illetve más temetési helytől való távolságának legalább 60 cm-nek kell lennie. 

3. Sírboltok kialakításának rendje 

7. § 

(1) Kétszemélyes, két koporsó elhelyezésére szolgáló sírbolt mérete: 260 cm széles, 274 cm hosszú, 230 

cm mély. 

(2) A négyszemélyes, négy koporsó elhelyezésére szolgáló sírbolt mérete: 340 cm széles, 274 cm hosszú, 

230 cm mély. 

(3) A hatszemélyes, hat koporsó elhelyezésére szolgáló sírbolt mérete: 360 cm széles, 274 cm hosszú, 310 

cm mély. 

8. § 

A sírboltok egymástól, illetve más temetési helytől való távolságának legalább 60 cm-nek kell lennie. 

4. Urnák elhelyezésére szolgáló temetési helyek kialakításának rendje 

9. § 

(1) Az urnafülke szilárd alappal rendelkezik, légmentesen záródik. 

(2) A kétszemélyes, két urna elhelyezésére szolgáló urnafülke 40 cm széles és 40 cm hosszú. 

(3) A négyszemélyes, négy urna elhelyezésére szolgáló urnafülke 80 cm széles és 40 cm hosszú. 

10. § 

(1) Az urna földbetemetése esetén az urnasírhely mérete 60 cm széles és 80 cm hosszú, mélysége legalább 

100 cm. 

(2) Az urna földbetemetése esetén az urnasírhelyen két urna helyezhető el. 

11. § 

(1) A kétszemélyes, két urna elhelyezésére szolgáló urnasírbolt mérete 50 cm széles, 60 cm hosszú. 

(2) A négyszemélyes, négy urna elhelyezésére szolgáló urnasírbolt mérete 60 cm széles, 80 cm hosszú. 

12. § 

Az urna koporsós temetési helyre történő rátemetése esetén egy temetési helyre négy urna helyezhető el. 

5. Díszsírhelyek, védett temetési helyek és sírjelek 

 

7 Az 5. § (4) bekezdését a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2023. (II. 27.) 

önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte. 



13. § 

(1) A díszsírhely a Béla úti köztemető központi fekvésű területén kijelölt sírhelytáblában lévő egyes 

sírhely, amelyet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése e célra kijelöl. 

(2) A díszsírhely személyre szóló adományozásáról a Közgyűlés által átruházott hatáskörben a 

polgármester dönt. 

14. § 

A díszsírhelybe az elhunyt házastársa a temetkezési helyért fizetendő díj megfizetése nélkül eltemethető. 

15. § 

(1) A díszsírok örök jellegűek, a köztemető fenntartásáig megmaradnak. A temető átrendezése, vagy 

megszűntetése esetén a díszsírok áthelyezéséről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlése dönt. 

(2) Az adományozott díszsírok síremlékeinek felállításáról esetenként Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése dönt és gondoskodik a fenntartásáról. 

16. § 

(1) Az ország, vagy a város életében jelentős szerepet játszó személyiségek sírhelyét, síremlékét a temető 

megszüntetésének kivételével felszámolni nem lehet. 

(2) A művészettörténeti, vagy művészi értéket képviselő síremléket lebontani nem lehet. 

17. § 

Mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, 

szervmaradvány eltemetése az üzemeltető által a Szedreskerti köztemetőben kijelölt parcellában történhet. 

6. Temetési helyek feletti rendelkezési jog átruházása, időtartama és díja8 

18. §9 

(1) A rendelkezési jog jogosultja a temetési hely feletti rendelkezési jogát – a (2) bekezdésben foglalt 

kivétellel – nem jogosult átruházni. 

(2) A rendelkezési jog jogosultja a temetési hely feletti rendelkezési jogát kizárólag az üzemeltetőre 

ruházhatja át, mely esetben az üzemeltető köteles a megváltási díj időarányos részét a jogosultnak 

visszatéríteni. 

(3) A temetési helyen emelt síremlék tulajdonjogának átruházása a temetési hely feletti rendelkezési jog 

átruházását nem foglalja magában. 

(4) A kettős sírhely feletti rendelkezési jog időtartama az utolsó temetés napjától számított 25 év. 

Amennyiben kettős sírhely esetében az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem 

történik, a temetési hely feletti rendelkezési jog megszűnik – kivéve, ha az arra jogosult a rendelkezési 

jogot ismételten megváltja. 

 

8 Módosította a 30/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2014. szeptember 1-től. 

9 Módosította a 30/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2014. szeptember 1-től. 



(5) Az üzemeltető a temetési hely feletti rendelkezési jog lejártát megelőzően legalább egy évvel a temető 

hirdetőtáblájára kihelyezett hirdetmény útján értesíti a temetési hellyel rendelkezni jogosultakat, a 

rendelkezési jog közelgő lejártáról, továbbá az újraváltás feltételeiről és módjáról. 

(6) Amennyiben a temetési hellyel rendelkezni jogosult – az (5) bekezdésben foglalt intézkedések 

megtétele ellenére – a temetési helyet a rendelkezési jog lejártáig ismételten nem váltja meg, a temetési 

hely feletti rendelkezési jog megszűnik, és az üzemeltető a temetési helyet újra értékesítheti. 

19. § 

(1) A temetkezési helyek használatáért fizetendő díjat az 1. melléklet határozza meg. 

(2) A temetkezési helyek megváltási időtartamra esedékes díját előzetesen kell megfizetni. 

III. Fejezet 

Temető használatának és igénybevételének általános szabályai 

7. A temetők rendje 

20. § 

(1) A temetők nyitvatartási idejét az üzemeltető állapítja meg, és a temető valamennyi bejáratánál, 

valamint internetes honlapján közzéteszi. 

(2) A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik tanúsítani. 

(3)10 Lezárt temetőben lévő sírhely újraváltásakor a rendelkezési jog jogosultja az üzemeltetőnek 

nyilatkozik arról, hogy a sírhelybe való további betemetés lehetőségéről lemond, vagy él a további 

betemetés lehetőségével. 

(4)11 Amennyiben a rendelkezési jog jogosultja a további betemetés lehetőségéről lemond, úgy a sírhely 

újraváltása térítésmentes. 

(5)12 Amennyiben a rendelkezési jogosultja él a további betemetés lehetőségével, úgy az újraváltási díj a 

sírhelyre az 1. mellékletben meghatározott újraváltási díj összege. 

21. § 

(1) A temetőbe járművel behajtani – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – csak az üzemeltető által kiállított 

engedéllyel szabad. 

(2) A temetőbe a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával rendelkező valamint a 75 év 

feletti személyeket szállító járművek üzemeltetői engedély nélkül is behajthatnak, amennyiben az 

érvényes parkolási igazolványt a járműben elhelyezték, illetve a 75 év feletti személy a temetőbe való 

behajtáskor a behajtási jogosultságát érvényes, személyazonosításra alkalmas okmány felmutatásával 

igazolta. 

(2a)13 A temetőbe való behajtásért nem kell díjat fizetni. 

 

10 Beiktatta a 15/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2016. április 2-től. 

11 Beiktatta a 15/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2016. április 2-től. 

12 Beiktatta a 15/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2016. április 2-től. 

13 A 21. § (2a) bekezdését a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2023. (II. 27.) 

önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be. 



(3) A temető területére kutyát és egyéb állatot bevinni – a vakvezető és mozgássérült-segítő kutya 

kivételével – tilos. 

(4) Tizenkét éven aluli gyermek a temető területén csak nagykorú személy felügyelete mellett 

tartózkodhat. 

22. § 

Hirdetést a temető területén tilos elhelyezni. 

23. § 

A sírhelyek és sírboltok mellé ülőpadot elhelyezni a sírhely, sírbolt környezetétől függően, az üzemeltető 

előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet. 

24. § 

(1) A temetési hellyel rendelkezni jogosult folyamatosan köteles gondoskodni a temetési hely rendben 

tartásáról, különösen a temetési hely gondozásáról, gyomtalanításáról, a síremlék állagának megóvásáról. 

(2) A temetési helyek gondozásához szükséges víz a temető területén lévő vízvételi helyekből 

térítésmentesen használható. 

(3) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló tárgyak, különösen koszorúk, vázák 

helyezhetők el. 

(4)14 A temetési hellyel rendelkező személy a rendelkezési joga alatt álló sírhelyen és sírbolthelyen kívül 

növényt nem ültethet. A temetési hellyel rendelkező személy a rendelkezési joga alatt álló sírhelyre, 

sírbolthelyre egy méternél magasabbra növő növényeket nem ültethet. 

(5) A temetési helyek gondozása során körültekintően, kellő gondossággal kell eljárni, úgy, hogy ezáltal 

a szomszédos temetetési helyet ne rongálják, illetve ne szennyezzék be. 

8. Sírjelek, síremlékek, sírboltok kialakítása 

25. § 

(1) A temetési helyre új síremlék és új sírbolt kizárólag az üzemeltető által a temetési hellyel rendelkezni 

jogosult személy vagy meghatalmazottja kérelmére kiadott előzetes írásbeli hozzájárulás alapján 

helyezhető el. 

(2) Az üzemeltető (1) bekezdés szerinti hozzájárulása új síremlék esetén a kiadásától számított 60 napig, 

új sírbolt esetén a kiadásától számított egy évig érvényes. A kivitelezési munkálatokat a hozzájárulás 

érvényességi idején belül be kell fejezni. 

(3) Az előzetes írásbeli hozzájárulásért az 1. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni. 

(4) A temetési helyen létesített új síremléket és sírboltot a munka befejezését követően haladéktalanul, de 

legkésőbb az üzemeltetői hozzájárulás érvényességi idejének lejártát követő 8 napon belül be kell mutatni 

az üzemeltetőnek. 

26. § 

 

14 A 24. § (4) bekezdése a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2023. (II. 27.) 

önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. 



(1) Síremlék és sírbolt lebontása, áthelyezése, átalakítása esetén a tervezett kivitelezési munkálatokat az 

üzemeltetőnek előzetesen írásban be kell jelenteni. 

(2) A síremlék és sírbolt bontás során keletkezett hulladékot a bontás kivitelezője a köztemetőből 

haladéktalanul köteles elszállítani. 

(3) A temető területéről síremléket, sírjelet csak az üzemeltetőnél történt előzetes írásbeli bejelentés után 

lehet elszállítani. 

27. § 

(1) Síremlékek, sírboltok, urnasírboltok létesítése, átalakítása, felújítása csak az üzemeltető 

szakfelügyeletével történhet, az építés során az üzemeltető az építési munkálatokat ellenőrzi. 

(2) A szakfelügyelet díját az (1) melléklet határozza meg. 

28. § 

(1) A síremléket és a sírboltot szilárd alapra kell helyezni. 

(2) A sírhely falazása tilos. 

(3) A temetési helyek kerítéssel nem határolhatók körül. 

(4) A síremlék és a sírbolt körül létesített járda magassága a talajszinttől maximum 5 cm lehet, a 

szélességét a temetési hely adottságainak megfelelően az üzemeltető határozza meg. 

29. § 

(1) Az üzemeltető folyamatosan ellenőrzi a köztemetőkben lévő sírjelek és sírboltok állapotát. 

(2) A biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy sírbolt észlelése esetén az önkormányzat az 

üzemeltető útján felhívja a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a biztonságos használatot 

veszélyeztető sírjel vagy sírbolt helyreállítására. 

(3) Amennyiben a rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírhelyet vagy sírboltot nem állítja helyre, 

életet is fenyegető közvetlen veszély esetén az önkormányzat üzemeltető útján gondoskodik a veszély 

megszüntetéséről, és a veszély-elhárítás költségének megtéríttetéséről. 

9. Temetőben végzett szolgáltatások rendje 

30. § 

A temetőben történő munkavégzést – a sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése 

kivételével – a munkavégzést megelőzően legalább egy munkanappal, írásban be kell jelenteni az 

üzemeltető részére. 

31. § 

(1) A temetési szertatás ideje alatt anyagszállítás és zajjal járó munka a temetőben nem végezhető. 

(2) Vasárnap és munkaszüneti napokon kivitelezői munka nem folytatható. 

(3) A vállalkozó köteles a kiásott munkagödröt, munkaterületet körülkeríteni és a munkavégzés teljes 

időtartama alatt a munka, tűz és balesetvédelmi előírásokat betartani, illetve betartatni. 



9/A.15 Temetési hely, sírbolt felnyitásának szabályai 

31/A. §16 

(1) A temetési hely felnyitása munkanapon történhet. 

(2) A temetési hely felnyitását legalább kettő főnek kell végeznie. A temetési hely felnyitása során be kell 

tartani a vonatkozó munkavédelmi és munkabiztonsági előírásokat. 

(3) Amennyiben a temetési helyen síremlék található, a temetési hely felnyitására csak a síremlék teljes 

elbontását követően kerülhet sor. A síremlék elbontásáról a temetési hellyel rendelkezni jogosult 

gondoskodik. 

(4) A temetési hely felnyitását követően a temetési helyet - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a temetés 

időpontjáig jól látható módon körbe kell keríteni. 

(5) Amennyiben a temetési hely felnyitására exhumálás miatt kerül sor, a temetési helyen történő 

munkavégzés alatt a temetési helyet paravánnal kell körbekeríteni, és a maradványok kiemelését követően 

a sírhelyet még ugyanazon a munkanapon vissza kell hantolni. 

(6) Sírbolt megnyitása esetén a munkavégzést legkésőbb a temetés előtt két munkanappal be kell jelenteni 

az üzemeltetőhöz. 

32. § 

(1) Temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő 

temetőfenntartási hozzájárulás díját az 1. melléklet határozza meg. A temetőfenntartási hozzájárulást a 

vállalkozónak naponta, temetkezési helyenként külön-külön meg kell fizetni. 

(2) A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a 

temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat az 1. melléklet határozza meg. 

10. Hulladék gyűjtése, elhelyezése, kezelése 

33. § 

(1) A temető üzemeltetője a sírgondozással összefüggésben keletkezett hulladék összegyűjtése és tárolása 

céljából a köztemető területén belül kijelöli a hulladék elhelyezésére szolgáló hulladéktároló helyeket, és 

gondoskodik a hulladék rendszeres elszállításáról. 

(2) A sírgondozással összefüggésben keletkezett hulladék a temető területén belül kizárólag az (1) 

bekezdésben meghatározott helyeken helyezhető el. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladéktárolókban kizárólag a sírhelyek gondozásával 

kapcsolatban keletkező hulladék helyezhető el – földet, törmeléket, háztartási szemetet, nem a temetőből 

származó hulladékot az (1) bekezdésben meghatározott hulladéktárolókban elhelyezni tilos. 

(4) A síremlékek, sírboltok építése és bontása során képződő építési hulladék és bontási törmelék a 

hulladéktárolóban nem helyezhető el, azt a tevékenység befejezését követően a tevékenységet végző 

haladéktalanul köteles elszállítani a temető területéről. 

 

15 A 9/A. alcím címét a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2023. (II. 27.) 

önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be. 

16 A 31/A. §-t a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2023. (II. 27.) önkormányzati 

rendelete 4. §-a iktatta be. 



IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

34. § 

(1) Ez a rendelet 2014. június 16. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlésének a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 13/2000. (III. 23.) 

önkormányzati rendelete. 

(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai 

Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

 

 

 

 dr. Cser-Palkovics András  dr. Bóka Viktor 

 polgármester s.k. címzetes főjegyző s.k. 

 

 

 

 

Záradék: 

A rendeletet 2014. június 3-án kihirdettem. 

 

 

 

 dr. Bóka Viktor 

 címzetes főjegyző s.k. 

 

 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2023. február 27-én. 

 

 

 

 

 

 

 dr. Cser-Palkovics András  dr. Bóka Viktor 

 polgármester  címzetes főjegyző 

 

  



1. melléklet17 

 A B C 

1 megnevezés mennyiség-

egység 

bruttó ár 

(Ft.) 

2 Temetésfelvétel (1.) 

3 sírhelynyitás engedélyezése 1 alkalom 4 700 Ft 

4 Az elhunyt végtisztességére való előkészítése (1. melléklet 2.) 

5 Halottkezelés (2.1.) 

6 Halottkezelés átvétel (2.1.1.) 1 alkalom 4 000 Ft 

7 Halottkezelés átadás (2.1.2.) 1 alkalom 4 000 Ft 

8 Halottkezelés Béla úti temetőben boncolt elhunyt esetén takarítás, 

fertőtlenítés, közreműködés (2.1.3.) 

1 alkalom 16 700 Ft 

9 Elhunyt hűtése (2.3.) 

10 Elhunyt hűtése, tárolása (2.3.1.) 1 nap 4 420 Ft 

11 Elhunyt hűtése konténerben (2.3.2.) 1 nap 7 990 Ft 

12 Ravatalozás (1. melléklet 4.) 

13 Elhunyt megtekintése (4.6.) 1 alkalom 7 560 Ft 

14 Sírhely nyitás, visszahantolás (1. melléklet 5.) 

15 Sírásás, urnasír ásás (5.1.) 

16 Sírásás, koporsó temetéséhez (5.1.1.) 1 db 43 120 Ft 

17 Sírásás, urna temetéséhez (5.1.2.) 1 db 12 740 Ft 

18 Sírhelynyitás (5.2.)  

19 Sírhelynyitás, koporsó temetéséhez (5.2.1.) 1 db 43 120 Ft 

20 Sírhelynyitás, urna temetéséhez (5.2.2.) 1 db 12 740 Ft 

21 Koporsóssüllyesztés (5.3.) 1 alkalom 15 000 Ft 

22 Halottszállítás (1. melléklet 7.) 

23 Elhunyt szállítása temetőn belül (7.4.) 1 alkalom 16 800 Ft 

24 Hamvak szállítása temetőn belül (7.9.) 1 alkalom 16 800 Ft 

25 Hamvasztás, urnakiadás (1. melléklet 8.) 

26 Urnakiadás (8.3.) 1 db 7 500 Ft 

27 Hamvak szórása (1. melléklet 10.) 

28 Hamvak szórása temetőben (10.1.) 

29 Hamvak száraz szórása temetőben "B" ravatalozóval (magában 

foglalja az elhunyt hamvainak temetőn belüli szállítását és 2 fő 

szakszemélyzet részvételét a gyászszertartáson, a névtábla 

felhelyezését) (10.1.1.) 

1 alkalom 91 800 Ft 

30 Exhumálás (1. melléklet 11.) 

31 Urna kiemelése (11.3.) 1 alkalom 10 200 Ft 

32 Temetési hely díja (2. melléklet 1.) 

33 Temetési hely megváltásának díja (1.1.) 

34 Egyes sírhely (1.1.1.) 25 évre 33 360 Ft 

35 Kettős sírhely (1.1.2.) 25 évre 41 400 Ft 

 

17 Az 1. melléklet a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2022. (VII. 1.) 

önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. 



36 Gyermeksírhely (1.1.3.) 25 évre 4 500 Ft 

37 Kétszemélyes sírbolthely (1.1.4.) 60 évre 168 000 Ft 

38 Négyszemélyes sírbolthely (1.1.5.) 60 évre 234 000 Ft 

39 Hatszemélyes sírbolthely (1.1.6.) 60 évre 327 600 Ft 

40 Kettős urnafülke (1.1.7.) 10 évre 80 000 Ft 

41 Négyes urnafülke (1.1.8.) 10 évre 160 000 Ft 

42 Urnasírhely (1.1.9.) 10 évre 15 480 Ft 

43 Kétszemélyes urnasírbolt hely (1.1.10.) 20 évre 50 400 Ft 

44 Négyszemélyes urnasírbolt hely (1.1.11.) 20 évre 63 600 Ft 

45 Temetési hely újraváltásának díja (1.2.) 

46 Egyes sírhely újraváltás (1.2.1.) 25 évre 33 360 Ft 

47 Kettős és nagyobb valamennyi sírhely újraváltás (1.2.2.) 25 évre 41 400 Ft 

48 Lezárt temetőben lévő valamennyi sírhely újraváltása további 

betemetés nélkül (1.2.3.) 

25 évre 0 Ft 

49 Gyermeksírhely újraváltás (1.2.4.) 25 évre 4 500 Ft 

50 Kétszemélyes sírbolthely újraváltás (1.2.5.) 60 évre 168 000 Ft 

51 Négyszemélyes sírbolthely újraváltás (1.2.6.) 60 évre 234 000 Ft 

52 Hatszemélyes és nagyobb valamennyi sírbolthely újraváltás (1.2.7.) 60 évre 327 600 Ft 

53 Kettős urnafülke újraváltása (1.2.8.) 10 évre 80 000 Ft 

54 Négyes urnafülke újraváltása (1.2.9.) 10 évre 160 000 Ft 

55 Urnasírhely újraváltásának díja (1.2.10.) 10 évre 15 480 Ft 

56 Kétszemélyes urnasírbolt hely újraváltás (1.2.11.) 20 évre 50 400 Ft 

57 Négyszemélyes urnasírbolt hely újraváltás (1.2.12.) 20 évre 63 600 Ft 

58 Időn túli megújítás pótdíja (1.2.13.) megkezdett 

évenként 

1 800 Ft 

59 Temetkezési szolgáltatási tevékenységhez szükséges eszköz vagy ingatlan bérbeadása, bérlése 

(2. melléklet 11.) 

60 Temetkezési szolgáltatási tevékenységhez szükséges ingatlan bérlése 

61 Béla út "A" ravatal (11.1.) 1 alkalom 40 200 Ft 

62 Béla út "B" ravatal (11.2.) 1 alkalom 27 000 Ft 

63 Csutora temető (11.3.) 1 alkalom 9 360 Ft 

64 Kisfaludi temető (11.4.) 1 alkalom 26 400 Ft 

65 Börgöndpusztai temető (11.5.) 1 alkalom 3 600 Ft 

66 Üzemeltető által végzett egyéb feladatok 

67 Sírhely okmányairól másolat készítése darabonként 1 440 Ft 

68 Temetőfenntartási hozzájárulás naponta és 

temetkezési 

helyenként 

4 320 Ft 

 


