
 
A PILISMARÓTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 

TULAJDONÁT KÉPEZ İ: 556. HRSZ. ALATT FELVETT, ÚN. 
„REFORMÁTUS TEMET İ, RAVATALOZÓ” HASZNÁLATÁRA 

FENNTARTÁSÁRA ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE VONATKOZÓ 
 

TEMETİSZABÁLYZAT  
 
 

 
A Pilismaróti Református Egyházközség Presbitériuma; a Temetıktıl és a temetkezésrıl szóló –
módosított - 1999. évi XLIII. tv. 40. §-ában foglaltak alapján, figyelemmel e törvény végrehajtására 
kiadott 145/1999. (X.01.) Korm. rendeletre is, 10/2008. (02.03.) sz. Presbiteri Határozatával 
(mellékletével együtt) az alábbi szabályzatot alkotja. 
 
 

Általános rendelkezések 
 
 

1.§. 
 

(1) A szabályzat hatálya Pilismarót Község közigazgatási területén lévı, s az 
ingatlannyilvántartásban 556 helyrajzi számon található  1 ha 1761 m2 területő, a 
Pilismaróti Református Egyházközség tulajdonában lévı temetıre terjed ki. 

 
(2) A Pilismaróti Református Egyházközség tulajdonjogának gyakorlása során az (1) 

bekezdésben megjelölt temetıre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségeit e 
temetıszabályzatnak megfelelıen biztosítja.  

 
(3) A temetkezési szolgáltatást végzınek az 1. számú mellékletben meghatározott díjakat 

kell megfizetni, legkésıbb a temetést megelızı 3. napon a Lelkészi Hivatalban (2028- 
Pilismarót, Esztergomi út 16.), vagy a Gondnok lakásán 

 
 

2.§. 
 

A temetıhöz kapcsolódó létesítmények 
 

(1) A temetıi létesítmények a Pilismaróti Református Egyházközség tulajdonában álló 
ravatalozóépület, temetıbejárat, a ravatalozóhoz vezetı út és elıtere, a ravatalozó 
környezete, temetısorok, temetési helyeket összefogó gépjármővel az eddigiek szerint 
megközelíthetı úthálózat és vízvételi lehetıséget biztosító közkút. A temetıi 
létesítményeket a temetkezési szolgáltatók, a temetıben vállalkozásszerően munkát végzık,  
ezen szolgáltatást és munkálatokat megrendelı, és a temetkezési szolgáltatást igénybe 
vevık, illetve temetılátogatók rendeltetésszerően térítés ellenében, illetve ingyenesen 
használhatják az alábbiak szerint.  

 
(2) A tulajdonos Egyházközség a temetési szolgáltatók tekintetében kötelezıen megtartja az 
egyenlı elbánás követelményét(Tv. 17. § (2) bek.).  

 
A temetkezési szolgáltató részérıl a tulajdonosnak fizetendı a temetıi létesítmények 
igénybevételi díját és ezen kívül a ravatalozó használati díját a temetés elıtt 3 nappal az 



Egyházközség házipénztárába- a lelkipásztornak, vagy a gondnoknak- köteles befizetni. Ennek 
elmulasztása esetén a tulajdonos a temetıi létesítmények igénybevételét nem engedélyezi.  
 

3.§. 
 

Temetési helyek 
 
(1) A Temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló – módosított – 1999. évi XLIII. tv. végrehajtásáról 

szóló, 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben megjelölt, a temetés folytatólagosságára elıírt 
szabályok az alábbi esetekre nem vonatkoznak: 

 
- az egyes sírhelyre történı urnás rátemetésre, 
- mélyített sírhelyre történı rátemetésre, 
- sírboltba történı temetés és urnaelhelyezésre, 
- kettes sírhelyre történı temetés, rátemetés, ill. urnaelhelyezésre, 
- megszőnt (lejárt használati idejő, vagy más okból szabaddá vált) és kiürített temetési helyen 

történı újratemetésre. 
 
(1) Elhamvasztott halottak hamvait tartalmazó urnát - temetın belül - az alábbi módokon lehet 

elhelyezni: 
- koporsós sírhelyre rátemetéssel, 
- sírboltban.  

 
(1) Az egyes temetési helyeken elhelyezhetı koporsók ill. urnák száma a következı lehet: 
- egyes mélyített sírba: 2 db koporsó és 12 db urna (talajszint alá), 
- kettes mélyített sírba: 4 db koporsó 12 db urna (talajszint alá), 
- sírbolt esetében- a sírboltkönyvben rögzítettek szerint- 2-6 db koporsó, 2-12 db urna, a 

sírbolt belsejében. 
 
(4)  A temetési hely megjelölésére szolgáló sírjel saját költségen létesíthetı.  

 
4.§. 

 
(1) A sírhelyeket az elhunyt hozzátartozóinak meg kell váltaniuk. A megváltással, a Temetıkrıl 

és a temetkezésrıl szóló – módosított - 1999. évi XLIII. tv. végrehajtásáról szóló 145/1999. 
(X.1.) Korm. rendelet 18.§. (1) bekezdésének a.) b.) pontjai szerint, a hozzátartozó, a 
temetési hely felett rendelkezési jogosultságot szerez. A temetési helyekért díjat kell fizetni. 
(1. sz. melléklet). A sírhelyek az elhunyt hozzátartozóinak megváltásával a temetési hely 
felett a hozzátartozó rendelkezési jogosultságot szerez, amelynek tartamára a R.37. §- a  
értelmében 25 évig tart. Rátemetés, urnás temetés, sírfelnyitásra a most hivatkozott 
jogszabály rendelkezési az irányadók.  

 
(2) A rendelkezési jogosultságot rátemetéskor, a Temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló –

módosított - 1999. évi XLIII. tv. végrehajtásáról szóló 145/1999(X.1.) Korm. rendelet 37.§. 
(1) bekezdésének értelmében 25 évre kiegészítve meg kell hosszabbítani! 

 
(3) A temetési helyekkel való ésszerő gazdálkodás érdekében, még élı személy részére új 

temetési hely nem váltható.  
 
 
 
 
 
 



5.§. 
 

(1) A 4.§. (1) bekezdésben foglalt díjat minden esetben a temetést megelızıen, a 
Tulajdonosnak kell megfizetni. 
 

(2) Temetési helyek - magánszemélyek között - jogügylet tárgyát nem képezhetik. 
 

(3) A temetési helyeken keletkezı hulladék összegyőjtéséért, és a temetı tisztán tartásáért 
temetı-fenntartási hozzájárulást kell fizetni. (1. sz. melléklet) 

 
6.§. 

 
(1) Temetkezési helyek méretei: 
                                    Hossza (cm):                                                       Szélessége (cm): 

 
Egyes sírhely                          210                                                                          100 
Kettes sírhely                          210                                                                          200 
Gyermek sírhely                     130                                                                            60  
Sírbolt  kettes:                         310                                                                          180 
Sírbolt négyes:                        310                                                                          240 
Sírbolt hatos:                           310                                                                          320 
 
Fenti sírboltok esetében a méretek, a vasbeton zárókereten készülı járdával együtt értendıek! 
 

(2) Az egyes távolságok új parcella esetén: 
 
Sírok egymástól:                     70 cm 
Sorok egymástól                   100 cm 
Parcellák között:                   150-250 cm 
 
 

7.§. 
 

(1) A síremlék nem foglalhat el, e szabályzat 6.§. (1) bekezdésben rögzítettnél nagyobb 
területet, magassága pedig a Helyi Építési Szabályzatban elıírt mértéket nem haladhatja 
meg. 

  
(2) Meglévı síremlék elbontása és új sírjel létesítése esetén az (1) bekezdésben foglaltakat 

alkalmazni kell. 
 

(3) A temetési hely felett rendelkezı személy  - köteles saját költségén - gondoskodni a 
síremlék biztonságosságáról, fenntartásáról, gondozásáról, illetve szanálás esetén annak 
elszállításáról. 

 
(4) A temetési helyek körbekerítése tilos!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



8.§ 
 

(1) Az üzletszerő tevékenység során a vállalkozó(k) köteles(-ek) betartani e szabályzatban 
meghatározott feltételeket.  

 
(2) A temetıben vállalkozásszerően tervezett munkákat a Tulajdonosnak a munkavégzés 

megkezdése elıtt min. három nappal be kell jelenteni! A munkák befejezését azonnal 
közölni kell a tulajdonossal. A temetıben vállalkozásszerően munkát végzık temetı-
fenntartási hozzájárulást kötelesek megfizetni, a tervezett munka bejelentésével 
egyidejőleg, de legkésıbb a munka megkezdése elıtti napon az Egyházközség 
házipénztárába- a lelkipásztornál, vagy a gondnoknál. A temetı-fenntartási díj be nem 
fizetése miatt a tulajdonos a tervezett munka elvégzését nem engedélyezi. A temetı-
fenntartási díjat a temetıben vállalkozási munkát végzıvel szemben- behajthatatlanság 
esetén a megrendelıvel szemben- a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint érvényesíti a 
Tulajdonos. Az építéssel, bontással járó törmelék, egyéb hulladék elszállításáról a 
vállalkozó, a munka befejezésével egyidejőleg köteles gondoskodni.  
 

(3) Temetkezési szolgáltatók elhunytat, csak a részfeladatok elvégzésével megbízott Vállalkozó 
jelenlétében és annak engedélyével szállíthatnak be ill. ki a temetıbıl. Az a részfeladatok 
elvégzésével megbízott Vállalkozón kívüli temetkezési szolgáltatók a temetés napját 
megelızı napon kötelesek az elhunytat a ravatalozóba szállítani, a vonatkozó 
jogszabályban elıírt kísérıiratokkal együtt. 

 
(4) KEDVEZMÉNY. Az Egyházközség, mint tulajdonos úgy határoz, hogy azon 

elhunytak temetésekor, akik az Egyházközségnek évenként-legalább tíz esztendeig-
vagy akiknek temettetıi a halálesetet megelızıen évenkénti egyházfenntartói 
járulékot fizettek a sírhely megváltásakor 50%-os kedvezményt biztosít. 

 
 

9.§. 
 

(1) A sírhelyre csak olyan egynyári, kétnyári, vagy évelı lágyszárú virág, dísznövény 
talajtakaró, díszcserje ültethetı, ami nem terjed túl a sírhely határain. A temetıben fákat 
csak a tulajdonos engedélyével, hozzájárulásával lehet ültetni. 

  
(2) A sírhelyrıl lekerülı hulladékot az arra kijelölt győjtıedényzetben kell elhelyezni, 

elszállítása a Tulajdonos feladata.  
 

(3) Az építéssel, bontással járó törmelék, egyéb hulladék elszállításáról az építtetı - a munkák 
végeztével- haladéktalanul köteles gondoskodni. 

 
(4) A temetıben - temetıi munkálatok esetét kivéve - gépkocsin és haszongépjármővön, 

továbbá motorkerékpáron és kerékpáron közlekedni tilos! A temetı területére állatot bevinni 
tilos! 

 
(5) Tilos a sírok környékét felásni, talajt elhordani, sírok mellé növényzetet ültetni. A 

talajt, földet más anyaggal pótolni tilos! Ülıpadot csak a tulajdonossal történı elızetes 
egyeztetés után lehet elhelyezni! 
 

(6) A környezet megóvása, védelme érdekében nyomatékosan kérjük a hozzátartozóktól, hogy 
mővirágok elhelyezésétıl tartózkodni szíveskedjenek.  
 

(7) A temetı tisztán tartása (zöldfelület gondozása) a Tulajdonos feladatát képezi. 
 



 
10.§. 

 
(1) A temetı nyitva tartása: 

 
Április 1-t ıl- szeptember 30-ig:       7.00 h-tól- 22.00 h-ig, 
Október 1-tıl- március 31-ig:           8.00 h-tól -20.00 h-ig, 
Október 31-én és november 1-én, 2-án:  7.00 h-tól- 22.00 h-ig. 
(2) A temetıben tilos: 
- a sírok, síremlékek és berendezések rongálása, 
- nem a temetıbıl származó hulladék elhelyezése, 
- szemetelni, 
- virágot vagy egyéb tárgyakat árusítani. 
- reklámot elhelyezni csak a tulajdonos hozzájárulásával lehet.  

 
 
 

11.§. 
 
(1) Szabálysértést követ el aki: 
- a Temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló – módosított - 1999. évi XLIII. tv. végrehajtásáról szóló 
145/1999. (X.1.) Korm. rendelet foglaltakat megszegi, 
- a Tulajdonos engedélye nélkül, vagy attól eltérıen - vállalkozásszerően - munkát végez, 
- a növényzet ültetésére vonatkozó szabályokat megszegi. 
(2) A rendelet megszegıi szabálysértési bírsággal sújthatók. 

 
12.§.  

 
Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben: a Temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló –
módosított - 1999. évi XLIII. törvényben és a végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. 
rendeletben, valamint a kapcsolódó jogszabályokban foglaltakat kell alkalmazni. 
  
(1) Jelen szabályzat, az alábbi mellékletével együtt érvényes: 

        1.sz melléklet: az alkalmazandó díjakról. 
     

(2) Ez a szabályzat, az aláírásának napján lép hatályba. 
 
Kelt, Pilismarót, 2008. …………… hó ………… napján. 

 
 
 

A PILISMARÓTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG KÉPVISEL İJEKÉNT: 
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1. sz. MELLÉKLET  
 

 
 

a Pilismaróti Református Egyházközség Temetı Szabályzatához. 
 
 

Temetési helyek megváltási díja: 
 
 
Egyes sírhely:       12.000.-Ft, azaz: tízen-kettıezer forint, 
 
Kettıs sírhely:      24.000.-Ft, azaz: húszon-négyezer forint, 
 
Sírbolt (kripta): 324.000.-Ft, azaz: háromszázhuszonnégyezer forint.  
 
Sírhelymegváltás díját a Lelkészi Hivatalban szíveskedjenek befizetni.  
(Pilismarót, Esztergomi út 16.). A fenti árakat az egyházfenntartói járulékot 
nem fizetıkre kell alkalmazni.  
 
Lejárt sírhelyek újra történ ı megváltási díja – egységesen - fentiekben megjelölt 
díjtételekkel megegyezı.  
 
A sírhelyeket újra megváltani a Lelkészi Hivatalban, vagy Gondnok Úrnál 
szíveskedjenek(Pilismarót, Esztergomi út 1.).    
 
Temetı-fenntartási hozzájárulás díja: 6.000.-Ft, azaz: hatezer forint.     
 
Temetıi létesítmények igénybevételi díja: 20.000.-Ft, azaz húszezer forint.  
 
Ravatalozó használati díja: 10.000.-Ft, azaz tízezer forint.       
 
E három díjtétel az Egyházközséget, mint tulajdonost illeti és azt a temetkezési 
szolgáltatást végzı vállalkozó köteles megfizetni a tulajdonosnak legkésıbb a 
temetést megelızı 3. napon a Lelkészi Hivatalban(2028-Pilismarót, Esztergomi 
út 16.), vagy Gondnok Úrnál (Pilismarót, Esztergomi út 1.).    
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