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Dunaszerdahely Város 2015/23 sz. (2015. november 24.) általános érvényű 

rendelete, amely jóváhagyja Dunaszerdahely Város temetőinek működési 
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A Képviselő-testület ezen általános érvényű rendeletét a 2015.11.24-ei testületi ülésén hozta. 

Az általános érvényű rendelet javaslata a lakosság értesítése érdekében a városi hivatal 

hirdetőtábláján és internetes honlapján 2015.12.9-én lett közzé téve. 

Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes 

honlapján 2015.12.9. lett közzé téve. 

Ezen általános érvényű rendelet 2016.01.1. lépett hatályba. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dunaszerdahely Város a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6.§ 

(1) bek. és 4.§ (3) bek. f) pontja valamint a temetkezésről szóló 2010. évi 131. törvény 18.§ 

(2) bekezdése és későbbi módosításaikkal a következő rendeletet alkotja: 

 

 

 

Dunaszerdahely Város 2015/23 sz. (2015. november 24.) általános érvényű rendelete, 

amely jóváhagyja Dunaszerdahely Város temetőinek működési rendjét 

 

 

I. 

  

 

Dunaszerdahely Város ezen általános érvényű rendelettel (továbbiakban „rendelet”) hagyja 

jóvá Dunaszerdahely Város temetőinek a temetők üzemeltetője által kiadott 2015. november 

4-i működési rendjét. 

 

II. 

 

1. Hatályon kívül helyeződik Dunaszerdahely Város 2013/7. sz. (2013. február 26.) 

Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő temetők működési rendjéről szóló általános érvényű 

rendelete. 

2. Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Kelt Dunaszerdahely, 2015 december 3. 

 

 

 

        JUDr. Hájos Zoltán 

           polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 

 Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely 

 

 

Dunaszerdahely Város temetőinek működési rendje 

 
1. cikk 

Általános rendelkezések 

 

1.  Jelen Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő temetők működési rendje (továbbiakban 

„működési rend”) a temetkezésről szóló 2010. évi 131. törvényből (továbbiakban 

„temetkezési törvény”) indul ki és a temetők működési előírásai és ezzel kapcsolatos 

polgári jogok és kötelezettségek szabályozásának céljából kerül kiadásra. 

2.  A temető működési rendjét a temetőben a szokásos, nyilvánosság számárára hozzáférhető 

helyen kell kifüggeszteni. 

3.  A temetők működési rendje Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő temetőkre 

vonatkozik és pedig: 

 MC-1 dunaszerdahelyi városi temető, Kisudvarnoki út - 1776/1. és 1778/1. parcellaszámú 

terület, kiterjedése 48520 m2, 

 MC-2 sikabonyi temető, Kertész utca – 3735/1. parcellaszámú terület, kiterjedése 17741 

m2 

 MC-3 ollétejedi temető 280. parcellaszámú terület Tejed - Dunaszerdahely, kiterjedése 

3102 m2 

 MC-4 : dunaszerdahelyi hősi temető 

4. Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő temetők üzemeltetője a Municipal Real Estate 

Dunajská Streda, s.r.o., társaság (székhely: Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, 

azonosító szám: 46 313 834, bejegyezve a Nagyszombati Járási Bíróság által vezetett 

Cégjegyzékbe a 27696/T sz. alatt (továbbiakban „temetők üzemeltetője“) a 2012.12.20-án 

Dunaszerdahely Várossal kötött temetők működtetéséről szóló szerződés alapján. 

5.  Dunaszerdahely Város részére a dunaszerdahelyi városi temetőkben (MC-1, MC-2) hűtő 

tárolókkal ellátott halottasház található. A tejedi temetőben található ravatalozó, kizárólag 

a temetési szertartást szolgálja. A hősi temetőre a külön törvény szabályai vonatkoznak.  

 

2. cikk 

Temetők felszereltsége 

 

1. MC-1 városi temető 

- Halottasház 

- Rögzített utak 

- Közvilágítás 

- Vízvételi lehetőség 

- Zöldövezet 

- Bekerítés 



 

Halottasház felszereltsége 

- Falazott, földszintes, rögzített felületű építmény 

Felosztása: 

- Ravatalozó helyiség 

- Előkészítő helyiség 

- Nyilvánosság számára hozzáférhető illemhely 

- Raktár 

- Hűtő tárolók 

- Személyzeti illemhely 

 

2. MC-2 sikabonyi temető 

- Halottasház épülete 

- Rögzített utak 

- Közvilágítás 

- Vízvételi lehetőség 

- Zöldövezet 

- Bekerítés 

 

Halottasház felszereltsége 

- Falazott, földszintes, rögzített felületű építmény 

- Hűtő tároló 

Felosztása: 

- Ravatalozó helyiség 

- Előkészítő helyiség 

- Öltöző a pap részére 

- Személyzeti illemhely 

 

3. MC-3 ollétejedi temető 

- Halottasház épülete 

- Rögzített utak 

- Közvilágítás 

- Vízvételi lehetőség 

- Zöldövezet 

- Bekerítés 

 

Halottasház felszereltsége 

- Falazott, földszintes, rögzített felületű építmény 

Felosztása: 

- Ravatalozó helyiség 

 

 

4. MC-4 hősi temető 

- Megemlékezési kápolna 

- Zöldövezet 

- Rögzített utak 

- Bekerítés 

 

 

3. cikk 



Temetőkben nyújtott szolgáltatások tartalma 

 

1. A temető üzemeltetése magába foglalja főként: 

a) a sírgödör kiásásának és betakarásának biztosítását, 

b) az exhumálás biztosítását, 

c) a temető működésével kapcsolatos nyilvántartás vezetését (sírhely és üzemeltetési 

nyilvántartása), 

d) a temető igazgatását, 

e) a halottasház és a ravatalozó üzemeltetését, ha ezek megépültek a temetőben, 

f) a temetői utak és növényzet karbantartását. 

2. A temető üzemeltetője köteles: 

a) a hozzátartozókkal való érintkezés során tartózkodni a kegyeletsértő magatartástól, a 

temetési szertartáson biztosítani az egyházi vagy más személyek részvételének 

lehetőségét összhangban az eltemettető kinyilvánított akaratával, 

b) az exhumálást a temetkezésről szóló törvény szerint elvégezni, 

c) biztosítani, hogy a sírgödör megfeleljen a temetkezésről szóló törvényben és a város 

temetőinek működési rendjében előírtaknak, 

d) betartani a temetkezésről szóló törvény és a város temetőinek működési rendje szerinti 

elporladási időt, 

e) betartani a temetkezésről szóló törvény és a város temetőinek működési rendje szerinti 

temetkezési tilalmat, 

f) sírhelyek bérleti szerződéseivel kapcsolatos teljes eljárás biztosítása, 

g) a hulladékot a külön jogszabály szerint kezelni 

h) védeni a temetőt építési és tereprendezési beavatkozásokkal az árvíztől, 

i) a temető megfelelő szokásos helyén kifüggeszteni a szolgáltatások árjegyzékét 

3. A temető üzemeltetője köteles: 

a) a temetőt a jóváhagyott működési renddel összhangban működtetni, 

b) sírhely - nyilvántartást vezetni, 

c) a temetési gondnok és a közeli hozzátartozók a koporsó temetés előtti lezárásánál való 

jelenlétének lehetővé tétele, 

d) a bérlőt írásban értesíteni: 

1.1. a befizetett bérleti díj alapján meghatározott bérleti idő lejártáról,  

1.2. a temető megszűnésének időpontjáról, ha számára a bérlő címe ismert, és egyben 

ezt az információt a temetőben szokásos, nyilvánosan hozzáférhető helyen ki kell 

függeszteni, 

e) ha megállapításra kerül, hogy az elbomlási idő elteltével az emberi maradványok 

nincsenek kellőképpen elbomolva, a bomlási időt arányos mértékben meg kell 

hosszabbítani és erre a célra kikérni a Dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi 

Hivatal véleményét és e vélemény alapján a temetők működési rendjét meg kell 

változtatni, 

f) a bérleti szerződés felmondási idejének lejártával lehetővé tenni a tulajdonos részére a 

síremlék, a sírkövek, sírlapok, a kerítés (a későbbiekben csak „sírtartozékok”) 

elszállítását. A felmondási idő letelte után, ha a tulajdonos a sírtartozékokat nem 

távolítja el, akkor az gazdátlan dolognak minősül.  

4.  Az üzemeltető biztosítja a temető rendes karbantartását, főként gondoskodik a külső 

kinézetéről, a közös sírokról és a használatlan sírhelyekről, a temetői utak, növényzet, 

bekerítés, a higiéniai és egyéb berendezések karbantartását, a temetők technikai 

felszereltségét, gondoskodik a vízvételi lehetőségről és a közvilágításról, sírhely- bérleti 

szerződéséket köt.   

5.  Az üzemeltető biztosítja a hullaház és a ravatalozó rendszeres karban- és tisztántartását. 



6.  A hősi temető karbantartása a zöldövezet évi 4 alkalommal való rendbetartását foglalja 

magába.  

 

 

 

4. cikk 

Temetkezési tilalom 

 

1. Ha a temetőben további temetkezések miatt veszélybe kerülne az emberek egészsége vagy 

a talajvizek minősége, az illetékes államigazgatási szerv temetkezési tilalmat rendelhet el. 

2. A temetőben, ahol emberi tetemek földbe temetése tilos, más módon temetkezni továbbra is 

lehet, ha az illetékes államigazgatási szerv, amely a temetkezést megtiltotta, a javasolt 

temetkezési móddal egyetért. 

 

5. cikk 

A sírhely bérlőjének kötelességei 

  

1. A sírhely bérlője köteles: 

a) betartani a működési rend szabályait, melyek a sírhely bérlőjére vonatkoznak, 

b) a bérleti szerződésnek megfelelően használni a sírhelyet, 

c) saját költségre rendben tartani a sírhelyet, 

d) írásban jelenteni a temető üzemeltetőjének minden változást, amely a nyilvántartás 

vezetéséhez szükséges, 

e) rendet tartani a temetőben. 
2. A bérlő köteles a sírhelyet olyan módon rendben tartani, hogy az ne rontsa a temető és a 

körülötte lévő sírok esztétikus képét. Ez a kötelezettség vonatkozik a sírhely közvetlen 

környezetére is. 

3. A sírhelyet főként le kell kaszálni, gyomtalanítani kell és minden egyéb szennyeződést el 

kell távolítani, az emlékműveket úgy kell elhelyezni, hogy azok a temető látogatóit és a 

többi sírhelyet ne veszélyeztessék. Az elszáradt virágokat, elhervadt koszorúkat, elégett 

mécseseket és egyéb tárgyakat, amelyek a temető esztétikus képét rontják, el kell távolítani 

a sírhelyről. 

4. A bérlő jogosult a sírhelyen, saját költségén átépítési vagy felújítási munkálatokat végezni 

az üzemeltető előzetes belegyezésével. Az építési és ásatási munkálatok esetében az 

üzemeltető engedélyét kell kérni a munka kivitelezőjének és a munka jellegének 

feltüntetésével. A bérlő részére munkálatokat végző személyek kötelesek az üzemeltető 

szabályaihoz igazodni. A bérlő a sírkő és azok tartozékait saját felelősségére helyezi el a 

sírhelyen, a temető üzemeltetője nem tarozik felelősséggel esetleges károsodásuk vagy 

eltulajdonításuk esetén. 

5. Az építkezés kivitelezésekor és rendben tartása esetén a bérlő köteles az üzemeltető 

szabályaihoz igazodni, főként, ha a sírhely méreteiről és formájáról van szó. 

 

 

6. cikk 

A temető látogatók kötelezettségei, a temető berendezései használatának módja és 

szabályai 
 

1. A temető látogatója köteles: 

a) betartani a temető működési szabályzatának rendelkezéseit, melyek a látogatókra 

vonatkoznak, 



b) tiszteletben tartani a temető kegyeleti jellegét. 

2. A temető látogatók és azok a személyek, amelyek munkálatokat végeznek, kötelesek az 

üzemeltető szabályait betartani és kötelesek a temető kegyeleti jellegének megfelelő 

magatartást tanúsítani. A temető területén főként tilos hangoskodni, alkoholt és egyéb 

tudatmódosító szert fogyasztani, vagy ezek befolyása alatt a temető területére lépni, a 

hulladékot és egyéb tárgyat a kijelölt helyen kívüli területen tárolni, kutyát és egyéb állatot 

sétáltatni vagy szabadon engedni. A temető egész területén tilos kerékpározni, de kerékpárt 

tolni lehetséges. Egyaránt tilos bármilyen egyéb eszközzel közlekedni (pl. görkorcsolya, 

roller, skateboard stb.). 

3. Az üzemeltető jogosult minden olyan személyt kitiltani a temető területéről, akik árut vagy 

szolgáltatást kínálnak és magatartásukkal a többi látogatók zaklatják. Tilos a temető 

területén vallási, politikai vagy egyéb propagandát és propagandaanyagokat terjeszteni. 

4. Az üzemeltető jogosult a temető területére vagy annak egy részére ideiglenes belépési 

tilalmat elrendelni, pl. helyszíni munkálatok végzésekor, exhumáláskor és havazáskor 

illetve jegesedéskor, abban az esetben, ha nem tudja biztosítani a temető látogatók 

biztonságát. 

5. Gépkocsik és egyéb járművek, kivéve a mozgássérült személyek tolókocsija, csak az 

üzemeltető belegyezésével hajthatnak be és tartózkodhatnak a temető területén. A bérlők és 

a temető látogatók vagyontárgyai védelme érdekében a gépkocsivezetők kötelesek a 

temető területére való behajtás és kihajtás esetén lehetővé tenni az üzemeltető részére a 

gépkocsi tároló helyének ellenőrzését. A gépkocsivezetők kötelesek betartani az 

üzemeltető szabályait, különben az üzemeltető kitilthatja őket a temető területéről. 

6. Az üzemeltető lehetővé teszi az objektumok szabad belépését, amikor a temető a 

nyilvánosság számára nyitva van, és biztosítja a temetési menet szabad átjárását. 

7. A temetőben és annak egyes részein, az üzemeltető engedélye nélkül nem lehet nagyobb 

tárgyakat elhelyezni. Az öntözéshez öntöző edényeket lehet használni (öntöző kannák, 

ezeket nem lehet a sírhely esetleg a vízellátók mellet tárolni) 

8. Az öntöző edények, eszközök és egyéb tárgyak a zöldövezetben vagy a sírhely környékén 

való tárolása tilos. 

9. A gyertyák és mécsesek égetése a temető területen a megfelelő tűzvédelmi előírások 

betartása mellett lehetséges. Minden temető látogató köteles betartani a hatályos biztonsági 

és tűzvédelmi előírásokat a 2001. évi 314. törvény értelmében. A temető területén tilos 

füvet és egyéb hulladékot égetni. 

10. A sírok közti utakat csak közlekedés céljából lehet igénybe venni és nem lehet 

akadályozni az átjárhatóságát. A temető üzemeltető belegyezése nélkül nem lehet padokat 

vagy tároló és raktározó eszközöket elhelyezni. 

11. Tilos a temető bármely területén, bármely a temető felszereltségéhez tartozó objektumon, 

és a temető üzemeltetésével kapcsolatos közterületen, természetes vagy jogi személyek 

kínálatát és reklámjait elhelyezni.  

12. Temetés szabályai: A temetési napok- minden hétköznap az összes temető esetében.   

Kivételes esetekben szombaton és vasárnap is lehet temetést rendezni.  

13. Két temetés közt 3 órának kell eltelni. A temetés biztosításának feltétele: 

a) szertartási helyiség, ill. sírhely megrendelése és üzemeltető általi jóváhagyása, 

b) a szertartás időpontjának az üzemeltető és temetést végző általi jóváhagyása. 

14. Hullaház használata: 

a) a szertartási helyiség csak a temetési szertartásra és az elhunyttól való elbúcsúzásra 

szolgál, 

b) az elhunyt koporsóba, hűtő tárolókba való elhelyezése, tilos az elhunytat hűtő 

tárolókon kívül elhelyezni. 



15. A hűtő tárolók használatát ezen berendezések bérbeadója biztosítja, akivel az üzemeltető 

külön szerződést kötött nyilvános üzleti versenytárgyalás alapján. 
       
 
 
 

7. cikk 

A temetők nyitvatartási ideje a nyilvánosság számára 

 

1. MC-1 dunaszerdahelyi városi temető nyitvatartási ideje: 

a) nyári időszak (április 1.- szeptember 30.) 6.00 – 21.00 óra 

b) téli időszak (október 1.- március 31.) 8.00 – 18.00 óra 

c) az október 30 és november 03. közti időszakban, illetve a karácsonyi ünnepek ideje 

alatt (december 23. – 28.) 6.00 – 21.00 óra 

2. A nyitvatartási időn kívüli időszakban a temető zárva van és az üzemeltető engedélye 

nélkül belépni tilos. 

3. A temető területén tartózkodni csak a meghatározott nyitvatartási idő alatt lehet. Minden 

temető látogató köteles a meghatározott nyitvatartási idő leteltével, felszólítás nélkül 

elhagyni a temető területét 

4. A MC-2 kisudvarnoki temető, MC-3 tejedi temető, MC- 4 hősi temető a nyilvánosság 

számára időbeli korlátozás nélkül látogatható. 

 

 

8. cikk 

Az emberi maradványokkal való rendelkezés módja és sírhelyek terve 

 

1. Az emberi tetemet és az elhamvasztott emberi tetemet sírba temetik. Az emberi tetemeket a 

szabályok szerint egyenként, külön sírba temetik.  

2. A bomlási idő lejárta előtt további emberi tetem ugyanabba a sírba akkor temethető, ha úgy 

helyezhető el a legutoljára temetett emberi tetem fölé, hogy a felülre kerülő koporsó feletti 

ledöngölt földréteg eléri legalább az 1 m-t. 

3. Sírboltban (kripta) több, emberi tetemet vagy emberi maradványokat tartalmazó koporsó 

helyezhető el; a sírboltba helyezett koporsót légmentesen kell lezárni, hogy a 

bomlástermékek szaga ne kerülhessen ki a levegőbe, és olyan módon kell kialakítani, hogy 

rágcsálók a holttesthez ne férhessenek hozzá. 

4. A sírba való temetéskor a koporsónak olyan anyagból kell készülni, amely a meghatározott 

elbomlási idő alatt az emberi tetemmel együtt elbomlik. A koporsó nem készülhet PVC-ből 

vagy egyéb el nem bomló anyagból. 

  

 

9. cikk 

Az emberi holtest elhantolása 

 

1. Az emberi tetem elhantolására szolgáló sírnak meg kell felelnie az alábbi 

követelményeknek: 

a) az egyes sírhelyek méretei a következőképpen kerültek meghatározásra: 

  aa/ egyes sírhely  szélesség 110 cm hosszúság 250 cm 

  ab/ kettes sírhely  szélesség 210 cm hosszúság 250 cm 

  ac/ gyermek sírhely  szélesség 90 cm hosszúság 170 cm 

  ad/ urnasírbolt   szélesség 80 cm hosszúság 80 cm 



A sírhelyek vetésterülete tartalmazza a sírok segélyének és a síremlék méretét. Az üzemeltető 

kitűzi minden egyes használatba vett sírhely határát. Ezen határok megsértése esetén 

a Város szabálysértési illetve közigazgatási eljárást folytat.  

a) a sír aljának legalább 0,5 m-rel a talajvízszint felett kell lennie, 

b) az egyes sírok között legalább 0,5 m távolságnak kell maradnia, 

c) az emberi tetemet tartalmazó koporsót az elhelyezést követően legalább 1,2 m magas, 

porhanyós földrétegnek kell beborítania, 

d) a sírhely feletti építmény maximális magassága 2 m, 

e) fákat és bokrokat ültetni és padokat elhelyezni csak az üzemeltető írásbeli 

beleegyezése alapján lehet. Az üzemeltető ezeket eltávolíthatja, ha akadályozzák 

a temető működését vagy a sírhelyek gondozását. 

2. A dunaszerdahelyi temetőkben a sír kiásatása a felszín alatti víz hidrogeológiai vizsgálata 

alapján történik. 

1. MC-1 városi temető (szélesség, hosszúság, mélység, kétszeres mélység) 
a) felnőtt sírhely  80 cm, 200 cm, 170 cm 

b) gyermek sírhely  60 cm, 160 cm, 120 cm 

c) urnasírbolt  50 cm, 50 cm, 50 cm 

2. MC- 2 kisudvarnoki temető 

a) felnőtt sírhely  80 cm, 200 cm, 170 cm 

b) gyermek sírhely  60 cm, 160 cm, 120 cm 

c) urnasírbolt  50 cm, 50 cm, 50 cm 

3. MC-3 tejedi temető 

a) felnőtt sírhely  80 cm, 200 cm, 170 cm 

b) gyermek sírhely  60 cm, 160 cm, 120 cm 

c) urnasírbolt  50 cm, 50 cm, 50 cm 

3. A sír alapjait kizárólag a temetők üzemeltetője építheti ki saját sablonja alapján.  

 

10. cikk 

Elbomlási idő hossza 

 

 

1.  Az általános elbomlási idő 10 év. 

2. Az emberi maradványokat legalább az elbomlási időre kell a sírban elhelyezni. Az 

elbomlási idő lejárta előtt nem kerülhet sor a sír felszámolására. 

3. Emberi tetemet exhumálni csak 

a) bírói vagy ügyészi utasításra lehet, vagy 

b) az eltemettető vagy közeli hozzátartozó kérésére, ha az eltemettető már nem él, vagy a 

város kérésére, ha a temetést ő végeztette. 

4. A 3. bekezdés szerinti kihantolási kérelmet a kérvényező azon temető üzemeltetőjének 

nyújtja be, ahol az emberi maradványokat elhantolták, s tartalmaznia kell 

a) a regionális közegészségügyi hatóság állásfoglalását, ha az emberi maradványokat az 

elbomlási határidő előtt exhumálják, 

b) a halott vizsgálati jelentést és az elhalálozásról szóló statisztikai jelentést, 

c) a temető üzemeltetője által kiállított bérleti szerződést, ha az emberi maradványok más 

temetőben lesznek elhantolva, 

d) az emberi maradványokat elszállító temetkezési szolgáltató azonosító adatait. 

5. Ha a temető üzemeltető a 4. bekezdés szerinti kérvénynek nem tesz eleget, az ügyben 

a bíróság dönt. 

6. A hősi halott katonák exhumálásáról külön törvény alapján születik döntés. 

7. Az exhumálás költségeit a kérvényező köteles megtéríteni. 



 

 

 

 

11. cikk 

Temető nyilvántartás vezetés módja 

 

1. A temető üzemeltetője köteles nyilvántartást vezetni, amely a következő részekből áll: 

 1.1. sírhely-nyilvántartás, mely tartalmazza 

a) a sírba elhantolt személy utó- és családi nevét, elhalálozásának dátumát, 

b) az emberi tetem vagy emberi maradványok elhantolásának dátumát, a sírhely 

meghatározásával és a sírgödör mélységével, 

c) a feljegyzést a veszélyes betegségről, ha az elhunyt, akinek teteme vagy maradványai 

a sírba vagy sírboltba kerültek, veszélyes fertőző betegségben szenvedett, 

d) a természetes személy utó- és családi nevét, állandó lakhelyének címét, ha a bérlő 

természetes személy; a város nevét, ha a bérlő a város, 

e) a sírhely bérléséről szóló szerződés megkötésének dátumát (továbbiakban „bérleti 

szerződés”) és a bérlőváltozás adatait, 

f) a bérleti szerződés felmondásának adatait és lejártának dátumát, 

g) azt a tényt, hogy a sírhalom, a sírbolt vagy a temető nemzeti kulturális 

örökségvédelem alatt áll, vagy községi emlékhely külön jogszabály alapján, vagy ha a 

sír hősi temetési hely. Az egyes sírhalmok és sírboltok, amelyek városi emlékhelynek 

minősülnek, a Város felügyelete alá tartoznak és alapvető karbantartását a temető 

üzemeltetője látja el. Ezek jegyzéke jelen működési rend mellékletét képezik. 

h) az elvetélt vagy idő előtt művileg elvett emberi magzat eltemetésének adatait, 

1.2. üzemeltetési nyilvántartás, melynek tartalmaznia kell 

a) a temetkezési tilalmat és annak tartamát, ha ilyen tilalom elrendelésre került, 

b) a temető megszüntetését. 

  

12. cikk 

Hulladékkezelés módja 

 

1. A sírhelyek gondozása közben keletkezett hulladékot a sírhely bérlője és a temető 

látogatója köteles az arra meghatározott hulladékgyűjtő edényben és tárolóban elhelyezni, 

melyek megtalálhatók a temető területén. 

2. A temetőben a következő hulladékok keletkeznek: 

a) növényi eredetű - a vázában vagy szabadon elhelyezett elszáradt virágok, 

virágtartóban elhelyezett elszáradt virágok, lekaszált fű, levelek, letört faágak stb. 

b) szilárd hulladék – műkoszorúk, celofáncsomagolás, műanyag csomagolás és táska, 

műanyag virágtartó, üveg mécses, műanyag mécses, építkezési hulladék, műanyag 

urnák, fémhulladék és hasonlók.  

3. Az üzemeltető jogosult a sírhelyekről eltávolítani a nem tartós díszeket, mint az elhervadt 

élővirágcsokrok és koszorúk, illetve egyéb díszek, amelyek rontják a temető esztétikus 

képét és ezeket az elszállítást megelőzően az arra kijelölt területen elhelyezni. 

4. A temető területén tilos füvet és más hulladékot égetni. 

5. Az üzemeltető a temető működtetése és karbantartása során keletkezett hulladékot 

Dunaszerdahely Város előírásai alapján kezeli, a hulladék szeméttelepre való elszállítását  

Dunaszerdahely Város biztosítja. 

 

13. cikk 



A temetkezési vállalkozó temetőbe való belépésének feltételei 

 

A temető üzemeltetője köteles a temetkezési szolgáltatónak lehetővé tenni a belépést a temető 

területére a temetkezési szolgáltatás nyújtásának szükséges terjedelméig, az eltemettetővel 

kötött megállapodás szerint. A temetkezési szolgáltatás működtetője a temető működési 

rendjéhez, a temetési szertatások és elhantolások tervezetéhez igazodik, melyet a temető 

üzemeltetője állít össze. 

 

14. cikk 

Szolgáltatások árjegyzéke 

   

 

1. A sírhelyek használati joga bérleti szerződés aláírásával keletkezik. A közeli hozzátartoző 

mint bérlő, aki a temetést intézi, köteles a temetők üzemeltetőjének bérletet fizetni. Város 

tulajdonában levő és területén található temetők sírhelyeinek bérleti díja 10 évre: 

Sírhely fajtája   Bérleti díj 

a) felnőtt, egyes sírhely  20 euró 

b) felnőtt, kettes sírhely  33 euró 

c) gyermek sírhely              12 euró 

d) urnasírbolt   10 euró 

e) sírbolt (kripta)   50 euró 

  

2. Temetkezési vállalkozók számára a gépjárművel történő behajtás (nagy munkagépek 

kivételével) a temető területére kőfaragó munkák elvégzése céljából anyagi biztosíték 

letételéhez kötött: 

a) egészéves bejárás    200 euró 

b) egyszeri behajtás      50 euró 

3.  Ezen cikk 2. bekezdésében feltüntetett anyagi biztosíték a temető kulcsának átvételére, 

valamint a temetkezési vállalkozó tevékenysége során keletkezett károk megtérítésére 

szolgál. 

4. Azon sírhely bérlete, amely jegyezve van a neves személyiségek sírhelyeinek jegyzékében 

s melyet a dunaszerdahelyi városi képviselő-testület jóváhagyott, ingyenes. 

 

15. cikk 

A sírhely bérletéről szóló külön rendelkezések 

 

I. Bérleti szerződés 

1. A jogosultság a sírhely használatára a bérleti szerződés megkötésével jön létre. A 

sírhely bérlőjének halála esetén annak közeli hozzátartozója előnyt élvez a sírbérleti 

szerződés megkötésére; ha több közeli hozzátartozó is van, az a kedvezményezett 

közülük, aki elsőként jelentkezik, amennyiben nem egyeztek meg másként. A sírhely 

bérlője csak olyan természetes személy lehet, aki 18. életévét betöltötte. 

2. A bérleti szerződés megkötésével a temető üzemeltetője a bérleti díj fejében átadja a 

sírhelyet az emberi tetem vagy emberi maradványok elhelyezésére. A bérleti szerződés 

meghatározott időre szól; nem mondható fel az elbomlási idő letelte előtt. 

3. A bérlő köteles legalább 10 évre bérleti díjat fizetni, külön sírbolt esetén pedig legalább 

20 évre. 

4. A bérleti szerződéssel a bérlő nem szerez tulajdon jogot a sírhelyre.  

5. A bérlő tulajdonába csak a sírhely tartozékai kerülhetnek, abban az esetben, ha a bérlő 

saját költségén szerezte azokat. A bérlő nem jogosult a sírhelyet albérletbe adni. 

 



II. A sírhely bérleti jogának átszállása 

1. Az elhunyt már létező sírba való temetése esetén a bérlő köteles felmutatni a bérleti 

szerződést, szélsőség esetben az elhagyott sírhely bérleti díjának befizetéséről szóló 

igazolást. A sírhely bérlőjének halála esetén annak közeli hozzátartozója előnyt élvez a 

sírbérleti szerződés megkötésére; ha több közeli hozzátartozó is van, az a 

kedvezményezett közülük, aki elsőként jelentkezik, amennyiben nem egyeznek meg 

máskánt. Az előnyjog legkésőbb a bérlő halálát követő egy évig érvényesítő a sírhelyre. 

2. A sírhely eredeti bérlői a bérleti jogukat átruházhatják más személyre, de csak a temető 

üzemeltetőjének beleegyezésével. 

3. A sírkőn feltüntetett név változtatásáról a bérlő köteles az üzemeltetőt értesíteni. Jelen 

tényről való értesítés szükséges a sírhely-nyilvántartásban történő változás 

bejegyzéséhez. 

4. Abban az esetben, ha a bérlő meghal és őt kell a sírba elhelyezni, akkor az üzemeltető 

az elbomlási időre vonatkozó bérleti díjat az eltemettető személy részére szabja ki. 

 

III. Sírhely bérleti jog megszűnése 

1. Sírhely bérleti jog megszűnik ha 

a) az üzemeltető felmondja a bérleti szerződést, 

b) a felek közös megegyezésével. 

2. A temető üzemeltetője felmondja a bérleti szerződést, ha 

a) komoly temetőüzemeltetési okok akadályozzák a szerződés fenntartását, 

b) a temető megszűnik, 

c) a bérlő figyelmeztetést követően sem fizeti be a sírhelyhasználat bérleti díját. 

3. Ha a temető üzemeltetője a bérleti szerződést a 2. bekezdés a) és b) pontja szerint 

mondja fel, köteles a bérleti szerződés felmondását a bérlőnek legkésőbb három 

hónappal a sírhely megszüntetése előtt kézbesíteni; ha a bérlő lakcíme vagy székhelye 

ismeretlen, a tájékoztatót a temetőben, az e célra kijelölt szokásos helyen teszi közzé, 

illetve a sírhelyen is elhelyezésre kerül. 

4. Ha a temető üzemeltetője a bérleti szerződést a 2. bekezdés a) és b) pontja szerinti 

okokból felmondja, a bérlő beleegyezésével köteles más, új sírhelyet biztosítani és saját 

költségére áthelyezni az emberi maradványokat, beleértve a sírhely tartozékait az új 

sírhelyre. 

5. A bérleti szerződés nem szüntethető meg az elbomlási idő lejárta előtt, kivéve, ha külön 

törvény másként nem rendelkezik. 

 

IV. Sírhely bérleti jog megszűnése a bérleti díj be nem fizetése esetén 

1. A temető üzemeltetője köteles legalább három hónappal a határidő előtt előre 

figyelmeztetni a bérlőt, hogy lejár az az idő, amelyre a bérleti díjat megtérítette. 

2. Ha a bérlő a bérleti díjat nem fizeti be a temető üzemeltetője felmondja a bérleti 

szerződést. A temető üzemeltetője köteles legalább két hónappal a határidő előtt előre 

figyelmeztetni a bérlőt, hogy lejár az az idő, amelyre a bérleti díjat megtérítette. 

Ha bérlő címe vagy székhelye nem ismert, a temetőben az e célra kijelölt szokásos 

helyen teszi ezt közzé.  

3. Ha a temető üzemeltetője a bérleti szerződést azért mondta fel, mert a bérlő a bérleti 

díjat nem fizette be és a bérlő ismert, a felmondási idő a felmondás kikézbesítésétől 

számított egy év múlva jár le. A temető üzemeltetője továbbá felszólítja a bérlőt, hogy 

legkésőbb eddig a határidőig távolítsa el a sírhelyről annak minden tartozékát; 

amennyiben a bérlő ezt nem teszi meg, a felmondási határidő leteltével az üzemeltető 

ezeket eltávolítja és átadja a városnak; a felmondási határidő leteltével ezek a tárgyak 

gazdátlan tárgyaknak minősülnek. 



4. Ha a temető üzemeltetője a bérleti szerződést azért mondta fel, mert a bérlő a bérleti 

díjat nem fizette be és a bérlő nem ismert, a bérleti szerződés felmondásáról szóló 

tájékoztatást a temetőben szokásos helyen teszi közzé. A felmondás három évvel azt 

követően jár le, hogy a sírbérleti díj nem volt befizetve. A temető üzemeltetője ezt a 

határidőt követően a sír tartozékait a sírhelyen hagyja azzal a megjelöléssel, hogy 

hároméves haladékról van szó, mely alatt a bérlő még jelentkezhet; a felmondási idő 

leteltével a sír tartozékai gazdátlan tárgyaknak minősülnek. 

 

V. A sírhely  felszámolása a temető üzemeltetője által 

1. Sírhely felszámolására abban az esetben kerül sor, ha a bérleti idő lejárta után a bérlő a 

sírhely tartozékait a 15. cikk IV. pont (3) bekezdésében meghatározott felmondási idő 

leteltével nem távolítja el.  

2. A temető üzemeltetője elkészíti a sírhely felszámolásáról szóló protokollt, amely 

tartalmazza a bérlő azonosító adatait, a sírhely megjelölését, a sír külső elrendezésének 

leírását, esetleg a sírkő és annak eltávolításának módját. 

3. A sírhely felszámolásának feltételei: 

a) A sírhely felszámolására nem kerülhet sor az elbomlási idő eltelte előtt 

b) A sírhely felszámolását az üzemeltető hajtja végre Dunaszerdahely Város 

belegyezésével. A sírkövek, és egyéb sírhely tartozékok eltávolításakor 

tekintettel kell lenni azok történelmi és művészeti értékére, az anyag 

minőségére és élettartamára. Azok a sírokat és urnákat, melyeknek kulturális 

értékük vagy jelentőségük van, például jelentős személyiségek sírboltjai, 

művészeti alkotások, nem lehet eltávolítani a bérleti idő lejárta után sem, 

kivéve, ha a temető megszűntetésére kerül sor. 

4. A bérleti idő lejárta után az urnákat és maradványokat az eredeti helyen kell hagyni 

vagy az arra kijelölt helyen elhelyezni vagy elhamvasztani. 

5. A temető üzemeltető kérelmére a bérlő köteles a vagyonhoz fűződő tulajdonjogát 

írásbeli okirattal igazolni (adásvételi szerződés, könyvelési dokumentum, stb.), külön 

elbírálás alá eső esetekben (értéktelen tartozékok) a bérlő becsületbeli nyilatkozatával. 

 

16. cikk 

Záró rendelkezések 

 

1. A temető működési rendje kötelező erejű az üzemeltető, minden temető látogató, temető 

karbantartásával kapcsolatos munkát ellátó személy, temetési szolgáltatást nyújtó és 

temetésen résztvevő személy részére. 

2. Az eddig érvényben levő sírhelyek használatával kapcsolatos jogi viszonyok ugyanolyan 

feltételek mellett maradnak érvényben, ahogy azok létrejöttek abban az esetben, ha a 

jogviszony alanya vagy alanyai ismertek és a sírhely használatával kapcsolatos feltételeket 

teljesítették. 

3. A temetők sírhelyeinek terve jelen rendelet elválaszthatatlan részét képezik, ezek pedig a 

következők: 

1. sz. melléklet: MC-1 dunaszerdahelyi városi temető sírhely terv 

2. sz. melléklet: MC-2 kisudvarnoki temető sírhely terv 

3. sz. melléklet: MC-3 tejedi temető sírhely terv 

4. sz. melléklet: MC-4 hősi temető sírhely terv 

 

17. cikk 

A működési rend hatálya 

 



Jelen működési rend 2016. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Kelt Dunaszerdahely, 2015. november 4. 

 

       Ing. Alexander Kürthy   

       ügyvezető 

 

 

 

 

 

 

Jelen Dunaszerdahely Város tulajdonába tartozó temetők működési rendje, Dunaszerdahely 

Város 2015/23 sz. (2015.11.24.) általános érvényű rendeletével lett jóváhagyva, mely 2016. 

január 1-jén lépett hatályba. 


