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1. §. 

 

Bevezető rendelkezések 

 

 1. A temető a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség tulajdona (419 hrsz.). A 

temetőben egyházi szertartással történő (elsősorban katolikus, de az eltemettető 

kívánságára bármilyen szertartású temetések), illetve polgári-, és köztemetések 

bonyolíthatóak meghatározott rend szerint. 

 2. A temető működtetésének, rendeltetésszerű használatának az alábbi 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek kell megfelelni: 

 - a 2005. évi XXI. törvénnyel módosított 1999. évi XLIII. törvény; 

- a 7/2000 (I.27.) Kormányrendelettel módosított 145/1999. (X.1.) 

Kormányrendelet; 

 - a 146/1999. (X.1.) Kormányrendelet ; 

 - a 34/1999. (IX.24.) BM-EüM-IM együttes rendelete ; 

- az Egyházi Törvénykönyv; 

- a Székesfehérvári Egyházmegye Zsinati Könyve; 

- az MKPK által kiadott, a Magyarországi Katolikus Egyházközségi 

Képviselőtestületek Szabályzata; 

- az MKPK által kiadott, a Magyar Katolikus Egyház temetőiről, temetési 

tevékenységéről és a katolikus egyházi szertartás szerinti temetkezésről szóló 

Szabályzat. 

 3. A temető tulajdonosa - a továbbiakban Tulajdonos-, a temetőfenntartási és 

üzemeltetési feladatokat saját maga látja el. 

 

2. §. 

 

Sírhelyek, sírboltok (kripták), urnafülkék
1
, urnasírhelyek használati ideje 

 

 1. Temetési hely lehet: egyes sírhely, kettes sírhely, kripta, urnasírhely. 

 1.1. Egyes sírhely időtartama 25 év, vagy az utolsó koporsós rátemetés napjától 

számított 25 év. 

 1.2. A kettes sírhelyek használati ideje az utolsó betemetés napjától számított 

25 év. 

 1.3. A kripták használati ideje 60 év időtartamra terjed ki. 

 1.4. Az urnasírhelyek használata 10 év. 

 1.5. A temetési helyek használati díját a Tulajdonos határozza meg, és szedi be 

az 1. számú mellékletben leírtak alapján. 

 1.6. Sírhelyet megváltani elsősorban temetéshez kapcsolódóan lehet
2
. Kriptát 

létesíteni csak a Tulajdonos írásos engedélyével lehetséges. (8. §. (1., 2.) Rátemetés 

alkalmakor is előre kell rendezni a megváltási díjat, mégpedig úgy, hogy a korábban 

megváltott, s így a megváltásból megmaradt éveket nem kell újra befizetni, de a temetkezési 

                                                           
1
 A temető nem rendelkezik urnafülkékkel (kolumbáriumokkal). Az esetlegesen létrehozandó kolumbáriumok 

használati ideje megegyezik az urnasírhelyek használati idejével. 



 3 

helynek a temetést követően a 4.§(2) bekezdésnek megfelelően előre megváltottnak kell 

lenni.  

(Pl. Egy 1980-ban megváltott sírhelybe 2001-ben temetkezik valaki /a sírhely 4 évre még 

meg van váltva/, akkor csak a fennmaradó 21 évre /25 év-4 év/ kell sírmegváltást fizetni, és 

így a sírhely megváltását 2026-ig /a 2001-től számított 25 évre/, vagy esetleges újabb 

temetkezésig rendezte!) 

 2. A temetési hely feletti rendelkezési jog annak lejártakor meghosszabbítható. 

Temetési helyet újraváltani csak a lejárat évében lehet, „időtoldás” nem lehetséges. A 

temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetében pedig a 

törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. A temetési 

helyek meg-, és újraváltását kizárólag a Polgárdi Plébánia Hivatalban lehet befizetni. 

A befizetés igazolására kiállított bizonylat, és igazolás az adott sírhely lejáratáig 

megőrzendő! 

3. Az adott temetési hely lejártakor a rendelkezői jogot gyakorló feladata az 

időbeni újraváltás. Kérjük, hogy a rendelkezni jogosult az adataiban történő 

változásokat (új lakcím, elérhetőség) a plébánián bejelenteni szíveskedjen. Az ennek 

elmulasztásából eredő esetleges károkért a Tulajdonos sem anyagi, sem egyéb 

felelősséggel nem tartozik. 

 

3. §. 

 

Temetkezésre felhasználható helyek, és azok méretei 

 

 1.1. Egyes sírhely mérete: hossza: 220 cm, szélessége: 100 cm. 

 1.2. Kettes sírhely mérete: hossza: 220 cm, szélessége: 230 cm. 

 1.3. Urnasírhely mérete:  hossza:   50 cm szélessége:   50 cm. 

 1.4. A sírhelyek között 60 cm távolságot, a sorok között 80 cm távolságot kell 

tartani. 

 1.5. A sírgödör mélysége: 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell 

mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe 

kerüljön
3
. A sírgödröt a Tulajdonos hozzájárulásával - természetes, talajban lebomló - 

anyaggal burkolni lehet. 

Oldalirányú üreggel ellátott sírhelyet létesíteni („pandalyba temetni”), nem lehet. 

 2. A létesítendő kripta méreteit a tervezett koporsók száma határozza meg. 

Helyét a temetőn belül a Tulajdonos jelöli ki a temetői ügyintézőjén keresztül. 

 3. Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye 

lehet: urnasírhely, urnafülke, urnasírbolt. 

 4. Kolumbárium és urnasírbolt a Tulajdonos írásos engedélyével építhető. 

 

4. §. 

 
                                                                                                                                                                                                 
2
 Sírhelyet megváltani előre is lehet, ebben az esetben azonban a rendelkezési jogot szerző kötelező feladata a kijelölt 

sírhely egyértelmű megjelölése, és folyamatos karbantartása. 

 
3
 Rátemetéskor az előbb elhunytra ismételten egy fő temethető rá díjfizetés ellenében, és sírnyitási engedély birtokában.  
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Sírjelek, síremlékek 

 

 1. Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetve síremlék létesíthető. 

A sírjel/síremlék nem foglalhat el nagyobb területet az e szabályzatban meghatározott 

temetési helynél, a sírjel/síremlék magassága legfeljebb 200 cm lehet, a talajszinttől 

mérve. Az ettől eltérő méretű sírjel/síremlék létesítésére a Tulajdonos előzetes írásos 

hozzájárulása után van mód. 

 2. A sírjel/síremlék létesítése előtt a megrendelőnek bejelentési kötelezettsége 

van a Tulajdonos felé. A temetési helyen túlterjedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő 

felirattal ellátott sírjelet/síremléket létesíteni nem szabad. Ennek betartásáért mind a 

megrendelő, mind a kivitelező egyetemlegesen felelős. 

 3. A sírjel/síremlék, kripta helyreállítására, felújítására a Tulajdonos a temetési 

hely felett rendelkezni jogosultat felszólíthatja, illetőleg az állékonyságot, az életet, a 

biztonságos használatot veszélyeztető állapot fennállása esetén köteles felhívni. A 

felhívást - a temetési hely megjelölésével - a temetői hirdetőtáblán közzé kell tenni. 

 4. A közvetlen veszély fennállása esetén - és amennyiben a sírjel/síremlék 

felett rendelkezni jogosult a felhívásnak nem tesz eleget -, a Tulajdonos jogosult a 

veszélyhelyzetet megszüntetni, a rendelkezni jogosult terhére. 

 5. A rendelkezni jogosult köteles az adott temetési helyen eltemetetteket 

egyértelműen jelölni (fejfa, sírjel/síremlék), és gondoskodni az olvashatóságról. A 

sírjellel/síremlékkel az rendelkezik, aki a temetési hely felett is rendelkezik. 

6. Amennyiben a temetési helyet nem kívánják újraváltani, úgy az adott 

temetési helyen álló sírjelet/síremléket a lejárat évétől számított hat hónapon belül 

elszállítani szíveskedjenek. A bontott sírjelet/síremléket a rendelkezni jogosult 

köteles a Tulajdonossal egyeztetett módon a temetőből kiszállítani. Amennyiben egy 

év elteltével az adott sírjelet/síremléket nem szállítják el, úgy mindezekkel a 

Tulajdonos szabadon rendelkezik, és a (volt) rendelkezni jogosult irányában 

semmiféle kártérítési felelőssége és elszámolási kötelezettsége nincsen. 

 7. A Tulajdonos a temetői hirdetőtáblán közszemlére teszi a lejárt idejű 

temetési hely(ek) listáját. Ez a felhívás kiértesítésnek minősül. A felhíváson található 

temetési hely pontos helye a 3. számú mellékleten (a temetőtérképen) kikereshető. 

 8. Egyházi személyek, hősi temetési helyen nyugvók sírjait a Tulajdonos 

gondozza, ezek a temetési helyek nem válthatóak meg, és nem évülnek el. 

 

5. §. 

 

Temetői munkák 

 

 1. A temetőben végzendő munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő 

sírgondozást – előre be kell jelenteni a Tulajdonosnak. A temetőben bármilyen 

munka felelősségvállalással végezhető. 

 2. Mivel a temető zöldfelületi jellegű, ezért a vegyszeres gyomirtás tilos, 

valamint a gondozott temetési hely köré nem helyezhető el sem műanyagból, sem 

betonból készült „sírvédő sáv”. 
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 3. A temetési helyek természetes anyaggal (sóder, gyöngykavics) való 

körbeszórása nem tilos, azonban nem foglalható el a temetési helynél nagyobb 

terület, a temetési helyek közötti távolság csökkentésével. 

 4. A Tulajdonos jogosult felszólítani a 2. és 3. pontot megsértőket az 

eredeti állapot visszaállítására. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a Tulajdonos 

végezteti el a munkát, a temetési hely felett rendelkezni jogosult terhére. 

 5. Az üzletszerű tevékenység során a vállalkozók kötelesek betartani a 

szabályzatban előírt feltételeket, valamint a Tulajdonos által meghatározott 

temetőfenntartási hozzájárulást meg kell fizetni. 

 6. A temetőben bármilyen munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a 

hozzátartozók és látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt 

búcsúztatását. 

A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni 

kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munkavégzés ideje alatt a temetési 

helyek látogatását akadályozni nem lehet, szomszéd sírba történő temetés alatt a 

munkát szüneteltetni kell. 

 7. A temetőben végzett liturgikus események (szentmise, litánia, stb…) alatt 

munkát végezni nem lehet, hang-, vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást. 

 8. A Tulajdonos a temetőben fizetendő díjak mértékét a 2. számú mellékletben 

határozta meg. 

 9. Meg kell őrizni, ill. tudatosan tervezni kell a temető park jellegét. Az utak, 

fel nem használható területek füvesítése, és a temető területének ésszerű fásítása 

mindenki közös ügye. 

 

6. §. 

 

Temetkezési szolgáltatás, temetés, temetkezés, sírnyitás 

 

 1. Az egyházi szertartás szerinti temetés nem minősül temetkezési 

szolgáltatásnak. 

 2. Temetkezési szolgáltatást bármely temetkezési szolgáltató végezhet, aki: 

- megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó törvényi előírásoknak, 

telephellyel, halottszállító járművel és a szolgáltatás ellátásához 

személyzettel rendelkezik; 

  - a Tulajdonossal szerződéses viszonyban áll; 

  - a temetőfenntartási hozzájárulást megfizette. 

 3. Temetni hagyományos módon koporsóban, hamvasztás esetében az urnába 

helyezett hamvak eltemetése, illetve elhelyezése útján lehet. Urnát urnatartóban a sír 

felületére is el lehet helyezni. Az urna koporsós temetésű sírhelyre rátemethető
4
. Az 

ún. szórásos temetés feltételei a temető területén nem biztosítottak, ezért az nem 

lehetséges. 

 4. A koporsót a temetés előtt véglegesen le kell zárni. Az elhalt 

földbetemetéséhez az eltemettetőnek jól zárható, környezetbarát anyagból készült, 
                                                           
4
 Az urnát legalább 50cm mélységben kell elhelyezni (a talajszinttől mérve). Ez a temetési mód nem minősül 

sírnyitásnak, és a temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg. 
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résmentes koporsóról kell gondoskodnia. Üvegből, műanyagból készült termékek 

nem használhatóak. 

 5. A temetés során az eltemettető köteles figyelembe venni az elhunytnak, még 

életében erre vonatkozóan tett rendelkezéseit. Ha ilyen nincs, akkor az elhunytat az 

eltemettető által meghatározott temetési helyre kell temetni, ha igazolni tudja, hogy 

az adott temetési hely felett ő rendelkezik. Ha az eltemettető megváltott temetési hely 

felett nem rendelkezik, az elhunytat az elhalálozás ideje szerinti sorrendben 

következő temetési helyre kell temetni. 

 6. Amennyiben a temetés során sírjelet/síremléket is bontani kell, úgy az 

eltemettető köteles a temetés napjától számított hat hónapon belül a bontott 

sírjelet/síremléket az eredeti helyére visszaállítani/visszaállítatni, vagy a temetőből 

kiszállítani/kiszállítatni. Hat hónap elteltével a temető Tulajdonosa az eltemettető 

terhére a bontott sírjelet/síremléket elszállítatja. 

 7. A sír, vagy kripta felnyitását az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat (ÁNTSZ) SZÉKESFEHÉRVÁRI, ABAI, ENYINGI, GÁRDONYI 

KISTÉRSÉGI INTÉZETE (8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.) engedélyezi. 

A sírnyitáshoz a temetési hely felett rendelkezni jogosult hozzájárulása is szükséges. 

Sírnyitás kérhető az eltemettető részéről: rátemetés, újratemetés, és hamvasztás 

céljából. 

8. A sír felületén elhelyezett urna máshova szállításához, urnasírhely 

felnyitásához, valamint hagyományos sírhelyre rátemetett urna kivételéhez nincs 

szükség ÁNTSZ engedélyre, azonban ezeket a műveleteket a Tulajdonostól kapott 

hozzájárulás birtokában kizárólag temetkezési szolgáltató végezheti. 

 9. A temetési hely kijelölését a Tulajdonos a temetői ügyintézőjén keresztül 

maga végzi. 

 10. A temetőben eltemetett elhunytakról az előírt nyilvántartásokat a 

Tulajdonos végzi, aki kérésre információt ad a hozzátartozóknak az adott temetési 

helyről, betartva a személyes adatok biztonságát. 

 

7. §. 

 

Temetői rend, magatartási szabályok 

 

 1. A temető minden napon napkeltétől napnyugtáig tart nyitva - kivéve 

Mindenszentek, és Halottak napja ünnepét. 

2. A temetőbe gépkocsival behajtani csak a Tulajdonos engedélyével lehet. 

Mozgássérültek, illetve mozgáskorlátozottak behajthatnak a temetőbe, azonban 

kötelesek figyelembe venni a Tulajdonos rendelkezéseit. 

 3. A temető területére a temető rendjét zavaró, kegyeleti érzést sérthető tárgyat, 

illetve állatokat bevinni tilos. 

4. Tilos minden olyan magatartás vagy tevékenység, ami a hely kegyeleti 

jellegét sértheti. 

 5. Szemetet, hulladékot csak a temető erre kijelölt területén lehet elhelyezni, és 

csak olyat, ami a temetőben keletkezett. 
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 6. A sírokra ültetett növényzetet és a temetőbe bevitt virágot onnan kivinni 

csak a Tulajdonos engedélyével lehet. 

 7. A temető területén a talajt, a gyepet engedély nélkül felásni, és bárhová 

elvinni tilos. 

 8. A temetőben a gyertyagyújtást kivéve tüzelni tilos, azonban ez esetben is 

ügyelni kell, hogy tűzveszély ki ne alakulhasson. 

 9. Tilos a temető közműveit megrongálni, szeméttel borítani, 

megközelíthetetlenné tenni, valamint a hirdetőtábla értesítéseit olvashatatlanná tenni, 

és eltüntetni. 

 

8. §. 

 

Záró rendelkezések 

 

 1. A Tulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül létesítendő kripta, 

kolumbárium, urnasírbolt, és méreten túli sírjel/síremlék kivitelezése 

szabálysértésnek minősül (218/1999. Korm. rend.). Az engedélyezés előfeltétele az 

adott temetési hely feletti rendelkezési jog megléte. 

 2. A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet alapján a kripta, kolumbárium, 

urnasírbolt építése Építésügyi hatósági bejelentéshez kötött. A bejelentés előfeltétele 

a Tulajdonos által kiállított kriptaépítési engedély és hozzájáruló nyilatkozat megléte. 

3. A szabályzatban nem rendezett kérdésekben a megfelelő jogszabályok 

előírásait kell alkalmazni (lsd.: 1. §. 2.). 

 4. A szabályzatban foglaltak mindenkire nézve kötelező érvényűek. 

 5. A szabályzat egy hiteles példánya betekintésre a plébánián mindenkinek a 

rendelkezésére áll. 

 6. Ez a szabályzat 2013. május 1-én lép hatályba, minden eddigi (ezzel 

ellentétes) rendelkezés érvényét veszti. 

 7. Az 1. sz. mellékletben szereplő árakat mértékének felülvizsgálása, minden 

év elején történik meg! 

 

 

Kelt: Polgárdi, 2013. április 25. 

 

 

 

P.H.    Barta Tibor 

             plébános 
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1. számú melléklet 

 

Az eltemettető által fizetendő temetési helyek meg-, és újraváltási díjai: 

 

      Normál  Kedvezményezett 

 1, Egyes sírhely:   50.000,- Ft / 25 év;   37.500,- Ft / 25 év; 

 2, Kettes sírhely: 100.000,- Ft / 25 év;   75.000,- Ft / 25 év; 

 3, Hármas sírhely: 150.000,- Ft / 25 év; 100.000,- Ft / 25 év; 

 4, Kripta egyes széles: 240.000,- Ft / 60 év; 120.000,- Ft / 60 év; 

 5, Kripta kettes széles: 480.000,- Ft / 60 év; 240.000,- Ft / 60 év; 

 6, Urnasírhely:   30.000,- Ft / 10 év.   15.000,- Ft / 10 év; 

 

 

Megjegyzések: 

1. A régebben létesített, nagyobb sírhelyek esetében az arányosságot lehet 

alkalmazni. 

2. Urnasírbolt létesítése esetén a fizetendő díj: 50.000,- Ft / 25 év. 

3. A Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy a temetési helyek díjait 

megváltoztassa, egy naptári évben legfeljebb egyszer. Ezt az árváltozást a Tulajdonos 

köteles bejelenteni az önkormányzatnak, a hatályba lépés előtt egy hónappal. 

 

 

 

2. számú melléklet 

 

A temetőben üzletszerűen munkát végzők által fizetendő díjak: 

 

1. Temetkezési szolgáltatók által temetői szolgáltatások igénybevételéért 

fizetendő díj: - normál:     30.000 Ft/temetés  

   - kedvezményes:    20.000 Ft/temetés 

 

2. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető fenntartási 

hozzájárulása (sírkövesek, kriptaépítő kőművesek, stb…):  5.000 Ft/nap. 

 

 

Megjegyzések: 

1, A vállalkozók hulladékának elszállítatása: 15.000 Ft / m
3
. 

 

 

Polgárdi, 2021.01.01.       Barta Tibor  sk. 

             plébános 
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3. számú melléklet 

 

A temető térképe 
 

 


