
A Visegrádi Keresztelő Szent János Plébánia
tulajdonában és üzemeltetésében állótemető

Temetői Szabályzata

Bevezetés

A Visegrád, Mátyás király utca 462. hrsz. alatti temető a Visegrádi Keresztelő Szent János
Plébánia  (továbbiakban  Plébánia)  tulajdonában  és  üzemeltetésében  van.  A  Plébánia
képviseletében  a  mindenkori  plébános  (plébániai  kormányzó,  templomigazgató  –
továbbiakban plébános) jár el. A Plébánia képviseletét mindenkor ellátó plébános nevét jelen
szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. 

I.

Alapelvek

(1.) A tisztességes és méltó temetés,  valamint a halottak nyughelye előtt  a tiszteletadás
joga mindenkit megillet.

(2.) A  végső  nyughely  megválasztásában  és  a  temetés  lebonyolításában  az  abban
közreműködők és az eltemettetők, az elhunyt életében tett rendelkezésre figyelemmel
kötelesek együttműködni.

(3.) A temetés polgári szertartás vagy vallási közösség által vallásos szertartás keretében
végezhető. A temetéshez az üzemeltető engedélye szükséges

(4.) A katolikus  egyházi  temetés  a  Katolikus  Egyház  hitéleti  tevékenységének,  vallási
szokásainak  tiszteletben  tartásával,  a  Szertartáskönyvben  [4.§  (1)  bek.  15.  pont]
foglaltak alkalmazásával történhet. 

(5.) Az alapul szolgáló világi és egyházi jogforrásokban, valamint a szabályzatban foglalt
rendelkezéseket  a  kisebbségek  –  világi  jog  körébe  tartozó  –  külön  törvényben
biztosított jogainak érvényesítésével kell végrehajtani.

II.

A temető üzemeltetése

(1.) A  temető  üzemeltetését  a  tulajdonos  a  hatályos  jogszabályokban  meghatározottak
szerint köteles ellátni. 
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(2.) Az üzemeltető többek között: 
a) meghatározza  a  temetkezési  szolgáltatás,  illetőleg  a  temetőben  végzett  egyéb

vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
b) megállapítja  a  temetőlátogatók  kegyeletgyakorlásának  feltételeit,  a  nyitvatartási

időt;
c) megőrzi a nyilvántartó könyveket;
d) tájékoztatja a temetőlátogatókat;
e) kijelöli a temetési helyeket;
f) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
g) gondoskodik az ügyfélfogadásról.

(3.) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő
bánásmód követelményét.

III.

Temetkezési szolgáltatás

(1.) A temetkezési szolgáltatást kizárólag temetkezési szolgáltató végezheti, aki megfelel a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben (továbbiakban Tv) és
a  Tv.  végrehajtásáról  szóló  145/1999  (X.1.)  kormányrendeletben  (a  továbbiakban
Vhr.) meghatározott, a temetkezési szolgáltatóra előírt feltételeknek.

(2.) Temetkezési szolgáltatásnak minősül:
- a temetésfelvétel,
- az elhunytnak a kegyeleti  igényeknek megfelelő  temetésre  való – az egészségügyi

szolgáltató  halottkezelési  feladatkörébe  nem tartozó  és  az  egészségügyi  intézmény
területén kívül végzett – előkészítése,

- a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, ide értve az eltemettető felé történő
értékesítést is,

- a ravatalozás,
- a sírhelynyitás és visszahantolás,
- a sírba helyezés,
- a halottszállítás,
- a hamvasztás és az urnakiadás,
- az urnaelhelyezés,
- a hamvak szórása, 
- az exhumálás,
- az újratemetés.
(3.) Nem temetkezési szolgáltatás:

Egyházi  tulajdonú  temetőben  az  egyház által  végzett  vallási  szertartás  és  a  vallási
szertartás keretében végzett urnaelhelyezés. Az urnaelhelyezést egy fő is végezheti. Az
urnaelhelyezésben  közreműködő(k)  az  elhelyezési  munka  során  köteles(ek)  méltó
magatartást tanúsítani, a kegyeleti igényeknek megfelelő öltözetben a munkát végezni.

(4.) Temetkezési  szolgáltatási  tevékenység  kormányrendeletben  meghatározott  műszaki,
közegészségügyi  és  alapvető  kegyeleti,  illetve  személyi  feltételek  szerint
gyakorolható.
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(5.)  A temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetőnek a
temetési  szertartásra  vonatkozó  rendelkezését  –  a  vallási  közösség  által  vallásos
szertartás keretében végzett temetés esetén a vallásos szertartás rendjének megfelelően
– tiszteletben tartani.

IV.
A temetés

(1.) Az  eltemetés  módja  szerint  a  temetés  hamvasztással  vagy  hamvasztás  nélkül  –
koporsós temetés – történik.

(2.) Az  eltemetés  módjára  és  helyére  nézve  az  elhunyt  életében  tett  rendelkezése  az
irányadó, amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet.

(3.) Az elhunytat temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen kell
eltemetni.

(4.) Az  eltemetésre  köteles  személynek  nyilatkozatot  kell  tennie,  mely  tartalmazza  az
eltemetésre  köteles  személy  nevét,  születési  helyét  és  idejét,  anyja  születési  nevét,
nyilatkozattételkori bejelentett  lakcímét és a hamvak elhelyezése tervezett  helyének
címét.

V.
A temető felosztása

(1.)A  temetőt  –  nagyságától  függően  –  sírhelytáblákra  (parcella),  a  sírhelytáblákat
sorokra, a sorokat temetési helyekre (sírhelyekre) kell osztani. A sorokban a temetési
helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki.

(2.)A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek
nyilvántartással  való azonosíthatóságát  biztosítani  kell.  A sírhelytábla számozását  a
helyszínen is fel kell tüntetni.

(3.)A  temető  fenntartójának  (kezelőjének)  a  temetőről  térképet  (vázrajzot)  (2.sz.
melléklet)  kell  készíteni,  amelyen fel  kell  tüntetni,  hogy mely sírhelytáblák,  sorok
milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva. A temető részletes térképét annak
bejáratánál ki kell függeszteni. 

VI.
A temetési helyek kialakításának szabályai

(1.)Koporsós temetés esetén:
a.)  A temetési  hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt.  Az egyes sírhely

alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó
befogadására alkalmas sírgödör.

b.) A  sírgödör  mélysége  2,5  méter  mélységben,  vagy  annál  mélyebben  található
talajvízszint esetén 2 méter. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a
felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,6 méter mélységbe kerüljön. A rátemetés
feltételeit  a  nyilvántartó  könyvbe  be  kell  jegyezni.  A  sírgödröt  az  üzemeltető
hozzájárulásával természetes – a talajban lebomló – anyaggal burkolni lehet.

3



c.) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni.
(2.)A  sírbolt  (kripta)  koporsó  elhelyezését  biztosító,  terepszint  alatti  és  feletti,  vagy

kizárólag terepszint alatti vagy feletti építményből álló temetési hely. A sírbolt méretét
a befogadott koporsók száma határozza meg. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a
temető tulajdonosa (üzemeltetője) jelöli ki. Sírbolt az építésügyi és építésfelügyeleti
hatósági  eljárásokról  és  ellenőrzésekről,  valamint  az  építésügyi  hatósági
szolgáltatásról  szóló  kormányrendeletben  meghatározott  esetekben  az  építésügyi
hatóság engedélye nélkül építhető.

(3.)Azon a temetési helyen, ahol a talajvíz a talajszinttől számított legfeljebb 2 méterig
emelkedik, a sírgödör mélysége a talajvízszint felett 0,4 méter, de legalább 1,6 méter.
Az ilyen sírhelyre rátemetés csak akkor végezhető, ha

a.) az első betemetés óta legalább tíz év eltelt,
b.) a talajvíz szintjét havi rendszerességgel mérik, és a mért adatok folyamatos

nyilvántartásáról az üzemeltető gondoskodik, és
c.) a  rátemetés  előtt  az  első  betemetéskor  elhelyezett  koporsót  a  talajvíz

szintjének  csökkenését  követően legalább  2 méteres  sírgödör mélységbe
helyezik.

(4.) Nem végezhető koporsós temetés azon a temetési helyen, ahol a talajvíz a talajszint
alatti 2 métert eléri. A temetési tilalmat a nyilvántartó könyvbe be kell jegyezni. 

(5.)A sírhelyek méretei: 
a) felnőtt egyes sírhely: 200 cm hosszú, 200 cm mély, 90 cm széles;
b) felnőtt iker sírhely: 200 cm hosszú, 200 cm mély, 180 cm széles;
c) felnőtt mélyített kettős sírhely: 200 hosszú, 220 cm mély, 100 cm széles; 
d) gyermek sírhely: 180 cm hosszú, 200 cm mély, 90 cm széles; 
e) urna földbe temetésénél: 60 cm hosszú, 100 cm mély, 60 cm széles. 
(5.) bekezdés e) pontjában megjelöltet kivéve, koporsós rátemetésre van lehetőség. Ez
esetben a felső koporsó aljzatának a talajszinttől 150 cm mélységbe kell kerülnie. 

(6.)A  sírok  egymástól  való  oldaltávolságának  30  cm-nek  kell  lennie,  plusz  30  cm
szélességű lehet a járda. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. 

(7.)Felnőtt  sírba  elhelyezett  két  koporsón kívül  még  két  urna  is  elhelyezhető.  Felnőtt
sírhely megváltási díjának befizetése mellett a felnőtt sírhelybe 10 éven aluli gyermek
temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak
kell lenni. 

(8.)Hamvasztásos  temetés  esetén  az  urnába  helyezett  hamvak  temetési  helye  lehet
urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre is temethető.
a.) Az urnafülke  föld  feletti  építményből,  az  urnasírbolt  terepszint  alatti  és  feletti,

vagy kizárólag terepszint alatti vagy feletti építményből álló, hamvakat tartalmazó,
urnák elhelyezésére épített temetési hely. Az urnafülke magasságát a helyi építési
szabályzat  korlátozhatja.  Urnasírbolt  az  építésügyi  és  építésfelügyeleti  hatósági
eljárásokról  és  ellenőrzésekről,  valamint  az  építésügyi  hatósági  szolgáltatásról
szóló  kormányrendeletben  meghatározott  esetekben  az  építésügyi  hatóság
engedélye nélkül építhető.

b.) Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret legalább 30 x 30 cm. Az
urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható legyen.

c.) A hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére urnasírhely és urnasírbolt alakítható
ki, amelyek a rendelkezési jogosultság időtartamában (használati idő) különböznek
egymástól.

(9.)Az egyes sírhelytáblákban lévő sírhelyek sírdombokkal, vagy anélkül alakíthatók ki, a
kialakításnak a sírhelytáblán belül egységesnek kell lennie. 
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VII.
Sírjel, síremlék, sírbolt 

(1.)Temetési hely megjelölésére sírjel, síremlék használható, illetőleg létesíthető.
a.) A sírjellel, síremlékkel az rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik.
b.) A sírjel, síremlék nem foglalhat el a szabályzatban meghatározott temetési helynél

nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat korlátozhatja.
c.) A  síremléknek,  sírjelnek  meg  kell  felelnie  a  temető  általános  arculatának.

Szabálytalan, közízlést sértő vagy a temetőbe nem illő alakzatú, illetve feliratokkal
ellátott  síremléket  felállítani  nem szabad. A  síremlék és tartozékai,  valamint  az
emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell
mutatni. 

d.) A  temetőben  felállított  síremlék  lebontása  és  áthelyezése  esetén  a  munkálatok
kezdete előtt a munkálatokat a tulajdonosnak be kell jelenteni.

(2.) A temetőben új síremlék emelésére csak a régi sírok helyén van lehetőség. A lejárt és
meg nem újított sírokon lévő síremlék – amennyiben a jogosult a lejárai határidőig el
nem szállítja – a Plébánia tulajdonába kerül.

(3.)Sírboltok (kripták):
a.) A temetőben  sírbolt  építését  a  temető  tulajdonosának  hozzájárulásával  a  külön

jogszabályban meghatározott esetben és módon lehet. Sírboltok tervezetét, vázrajz
mellékletével,  az  építtetőnek  be  kell  nyújtani  a  tulajdonos  felé,  a  tervezett
kivitelezés előtt 15 nappal. Amennyiben a tervezet nem felel meg a jogszabályi
előírásoknak,  a  tulajdonos  8  napon  belül  köteles  az  építtetőt  tájékoztatni.  A
sírboltot elkészülte után a tulajdonosnak be kell mutatni.

b.) A sírboltba csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették.
Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben,
vagy a végrendeletben nem rendelkezett, úgy a sírboltba az elhalt hozzátartozói az
elhalálozás sorrendjében temethetők.

(4.)A biztonságos használatot veszélyeztető sírjel, síremlék vagy sírbolt:
A  temető  tulajdonosa  a  temetési  hely  felett  rendelkezni  jogosultat  a  biztonságos
használatot veszélyeztető sírjel, síremlék vagy sírbolt helyreállítására köteles felhívni.
A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető hirdetőtábláján és a parcella
sarkán 90 napra ki kell  függeszteni, és a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult
ismert lakcímén is meg kell kísérelni. Ha a sírjel felett rendelkezni jogosult a felhívás
ellenére a sírjelet nem állítja helyre és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn,
akkor  a  közvetlen  veszélyt  a  rendelkezni  jogosult  költségére  a  temető  tulajdonosa
szünteti  meg.  A  sírjel  vagy  sírbolt  helyreállításáig  a  temetési  helyre  további
temetkezés nem történhet. 

VIII.
A temetőben végzett munkák

(1.) A temetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a
temetési  hely  növénnyel  való  beültetése  és  díszítése  kivételével  –  a  temető
üzemeltetője részére a munkavégzés megkezdését megelőzően a munkák megkezdése
előtt legalább 15 nappal írásban be kell jelenteni. A bejelentést a sírhely bérlője (nem
pedig a kivitelező) köteles megtenni! 
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(2.) Munka úgy végezhető,  hogy az ne sértse a  hozzátartozók és a látogatók kegyeleti
érzéseit,  ne  akadályozza  az  elhunyt  elbúcsúztatását.  A  munkavégzés  során  a
szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota
ne változzon. A munkát végző vállalkozók a temető infrastrukturális létesítményeiben
kárt nem okozhatnak, a munka befejezését követően az építési törmeléket kötelesek
eltakarítani, a temetőből elszállítani. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását
nem lehet akadályozni.

(3.) A munkavégzés temetőbeli helye és ideje a folyamatban levő temetésre, búcsúztatásra,
kegyeleti  szertartások végzésére tekintettel  és a temetőszabályzatban meghatározott
előírások be nem tartása esetén korlátozható. A munkavégzés előzetes bejelentésének
hiányában a temető  üzemeltetője  a temető  területére  munkavégzés  céljából  történő
belépést megtilthatja. 

(4.) Építőanyagnak  a  temető  területére  történő  beszállításához  építési,  vagy  bontási
munkák elvégzéséhez  különösen sírkőkészítés,  sírkőtisztítás,  kripta-sírbolt  készítés,
továbbá  megbízás  alapján  végzett  sírhelygondozás  esetén  a  tulajdonos  engedélye
szükséges. 

(5.) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőknek rendelkezniük kell a tevékenység
végzésére  jogosító  okirattal,  melyet  a  munkavégzés  során annak a  helyszínén kell
tartani. Az üzletszerű tevékenység során a vállalkozó köteles betartani a szabályzatban
meghatározott feltételeket.

(6.) A  sírhelyekre  csak  egynyári  vagy  évelő  lágyszárú  növény  telepíthető.  Fás  szárú
növény telepítéséhez a tulajdonos előzetes engedélye szükséges. Az engedély nélkül
telepített fás szárú növényt a tulajdonos eltávolíthatja. 

(7.) A  sírhely  jogosultja  köteles  a  sírhely  gondozását,  gyomtalanítását  rendszeresen
elvégezni,  rendben  tartásáról  folyamatosan  gondoskodni.  Sírgondozás  céljára  a
közkifolyó  vizét  bárki  ingyenesen  használhatja.  A  sírhelyek  gondozása  során
keletkezett hulladék a sírhelyek között nem tárolható. 

(8.) A temetőben keletkezett hulladékot csak arra kijelölt hulladéklerakóban lehet lerakni.
A  temetőben  keletkezett  hulladék  rendszeres  gyűjtéséről,  elhelyezéséről  a  temető
tulajdonosa, míg a hulladék elszállíttatásáról és kezeléséről pedig az Önkormányzat
gondoskodik. 

(9.) A sírok, a sírboltok kerítéssel nem határolhatók körül.  
(10.) A temetőkerítést önkényesen megbontani szigorúan tilos és balesetveszélyes!

IX.
A kegyeletgyakorlás feltételei és a temetőhasználat általános rendje

(1.) A temetőlátogatók  a  temetőben  kegyeletgyakorlásuk  során  kötelesek  méltó  módon
viselkedni, úgy, hogy azzal másokat ne zavarjanak, mások érzéseit ne sértsék.

(2.) A temető nyitvatartási idejét tartalmazó feliratot a temető kapujában kell elhelyezni. A
temető nyitvatartási rendje jelen szabályzat 3. számú melléklete.

(3.) A temetőbe a tulajdonos által meghatározott és kifüggesztett nyilvántartási idő tartama
alatt bárki beléphet. A nyitvatartási időn kívül a temetőben tartózkodni nem szabad, az
ott tartózkodó a távozásra felszólítható. 

(4.) A temetőbe járművel behajtani,  és azzal közlekedni csak a tulajdonos engedélyével
szabad.  A  mozgáskorlátozottakat  a  parkolási  engedélyük  feljogosítja  a  temető
területére történő behajtásra.
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(5.) A temető  területére  ebet  bevinni  -  vakvezető,  mozgáskorlátozottakat  segítő,  jelző,
őrző- védő ebek kivételével – nem szabad.

(6.) A temetőben nem szabad gyertyagyújtáson kívül bármiféle tűzrakás, hulladékégetés
vagy tűzveszélyes anyag használata, elhelyezése, vagy bármiféle anyag meggyújtása
beleértve a temetőben keletkezett bárminemű hulladékot, növényi maradványokat.

(7.) Temetési szertartás ideje alatt  anyagszállítás és zajjal  járó munka a temetőben nem
végezhető. A rendzavaró felszólítható a temető elhagyására.

(8.) A temetőben  a kegyeleti  tárgyakat,  a  sírokra  ültetett  növényeket,  valamint  a  sírok
díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni és megrongálni nem szabad.

(9.) A temető közelében nyitva tartó illemhelyhelyiségek felsorolását a 4. számú melléklet
tartalmazza.

X.
Ügyfélfogadás

A temetővel kapcsolatos gondnoksági feladatokat a Visegrádi Római Katolikus Keresztelő
Szent  János  Plébánia  látja  el.  Címe:  2025  Visegrád,  Fő  utca  40.  A  telefonszámot  és  az
ügyfélfogadás rendjét jelen szabályzat 5. számú melléklete tartalmazza.

XI.
A temetési hely feletti rendelkezési jog

(1.) Az  egyes  temetési  helyekért  az  elhunyt  hozzátartozójának,  az  eltemetésére
kötelezettnek  temetési  hely  megváltási  díjat  kell  fizetnie.  A díj  mértékét  a  temető
tulajdonosa állapítja meg. 

(2.) A temetőben  a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) nem
lehet kevesebb, mint 
a.) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;
b.) sírbolt esetén 60 év;
c.) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év;
d.) urnasírbolt esetén 20 év.

(3.) A temetési hely feletti rendelkezési jog az (2) bekezdésben foglalt rendelkezési idő
lejárta  után  meghosszabbítható  (újraváltható).  A  temetési  hely  felett  rendelkezni
jogosult  kérelmére  az  újraváltás  időtartama  az  (2)  bekezdésben  meghatározott
használati időnél lehet rövidebb, de legalább az (2) bekezdés a) és d) pontja esetében
10 év, az (2) bekezdés b) pontja esetében 30 év, az (1) bekezdés c) pontja esetében 5
év. Ha az újraváltás időtartama a megváltási időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja
nem lehet magasabb a megváltási díj időarányosan csökkentett részénél.

(4.)A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha
a.) a  temető tulajdonosa a területet  átalakítja,  vagy más célra  kívánja felhasználni;

erről a temetési hely felett rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet.
b.) a temetési hely, sírjel nem felel meg a szabályzat előírásainak.
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(5.)A temető /temetkezési emlékhely tulajdonosának (üzemeltetőjének) és a temetési hely
felett  rendelkezési  jogot  szerezni  kívánó(k)nak  egymással  írásbeli  megállapodást
(szerződést) kell kötniük. (6. számú melléklet)

(6.) A  rendelkezési  jog  (használati  idő)  megváltási  ára  jelen  szabályzat  7.  számú
melléklete.

(7.)A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. Több azonos jogállású örökös
esetén  –  ellenkező  megállapodásuk  hiányában  –  a  rendelkezési  jog  kizárólag
együttesen gyakorolható.

(8.)A  rendelkezési  jog  gyakorlása  a  temetési  helyre  helyezhető  személyek  körének
meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.

(9.)A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a
törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.

(10.) A temetkezési helyek használati jogát átruházni nem lehet, de a sírhelyet újra
megváltó hozzátartozó használati jogot szerez.

(11.) Megszűnik a rendelkezés jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás
hiányában lejár,  illetve,  ha a temetési hely megszűnik. A temetési helyre vonatkozó
rendelkezési  jog  a  temetési  helyből  kikerült  holttest  új  temetési  helyre  történő
áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha az urnát ugyanarra a
temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik. Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg,
mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a
megfizetett megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.

XII.
Nyilvántartó könyv

(1.) A  temetési  helyekről,  befogadó  nyilatkozat  alapján  az  elhunytak  más  temetőbe,
temetkezési  emlékhelyre  történő  elhelyezéséről  (8.  számú  melléklet),  valamint
temetőn,  temetkezési  emlékhelyen  kívüli  urnaelhelyezés  esetén  az  eltemetésre
kötelezett személy nyilatkozatának tartalma alapján az üzemeltető nyilvántartást vezet.
A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az egyéb temetési helyek
nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál.

(2.) Az üzemeltetőnek/ tulajdonosnak a kegyeleti jogok gyakorolhatósága céljából el kell
látnia:
a) a nyilvántartó könyv vezetését, amelynek tartalmát a Tv-ben előírt nyilatkozatok

adják, valamint
b) a sírboltkönyv vezetését, továbbá
c) az  előző  könyvek  adatai  alapján  ügyfélfogadási  időben  az  elhunyt  személy

temetési  helye  és  a  hamvak  elhelyezkedésének  helye  után  érdeklődők számára
felvilágosítás adást.

(3.) A  más  temetőbe,  temetkezési  emlékhelyre  történő  elhelyezésről  szóló  befogadó
nyilatkozat alapján vezetett nyilvántartás és a temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli
urnaelhelyezés  esetén  az  eltemetésre  kötelezett  személy  nyilatkozatáról  vezetett
nyilvántartás  a  következő  adatokat  tartalmazza:  az  elhalt  természetes
személyazonosító  adatai,  legutolsó  lakóhelyének címe,  az  elhalálozás  időpontja,  az
eltemetés helye vagy a hamvak elhelyezésének helye, valamint a nyilatkozatot tevő
személy neve, lakcíme.
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(4.)A  nyilvántartó  könyv  a  következő  adatokat  tartalmazza:  folyószám,  a  temetés
(urnaelhelyezés  vagy  a  hamvak  szétszórásának)  napja,  az  elhalt  természetes
személyazonosító adatai,  legutolsó lakóhelyének a címe, az elhalálozás időpontja, a
sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető, illetve a temetési
hely  felett  rendelkezni  jogosult  személy  neve,  lakcíme,  és  a  síremlékre  vonatkozó
bejegyzések. A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urnaelhelyezést, urnakiadást,
urnakiemelést, hamuszórást) időrend szerint kell bejegyezni. A holttestmaradványok
közös sírba helyezése esetén a temetőben vezetett nyilvántartó könyv rovatába a közös
sírba  történő  helyezést,  időpontjának  és  a  közös  sírnak  a  megjelölésével  be  kell
jegyezni.

(5.)A sírbolt könyvet a (4) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni a sírbolt
számának  feltüntetésével.  A  sírbolt  könyvbe  be  kell  jegyezni  a  sírbolt  felett
rendelkezni jogosult személynek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit is.

(6.)Az  ismeretlen  holttest  esetében  a  nyilvántartó  könyvbe  be  kell  vezetni  az  eljáró
hatóság nevét, az eljárás ügyszámát.

(7.)A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett
rendelkezni jogosult személy tekinthet be.

(8.)Az  üzemeltető  a  nyilvántartó  könyv  és  a  sírbolt  könyv  adatai  alapján,  a  más
temetőben,  temetkezési  emlékhelyen  történő  eltemetés  esetén  a  befogadó
nyilatkozatról vezetett nyilvántartás alapján, ezek hiányában az eltemetésre kötelezett
személy nyilatkozatáról vezetett nyilvántartás alapján a temető nyitvatartási ideje alatt
felvilágosítást  ad a kegyeleti  jogokat gyakorolni kívánó részére az elhunyt személy
temetési helyéről és a hamvak elhelyezkedésének helyéről.

(9.)A  más  temetőbe,  temetkezési  emlékhelyre  történt  temetés  esetén  a  temető  vagy
temetkezési  emlékhely  befogadó  nyilatkozatát,  valamint  a  temetőn,  temetkezési
emlékhelyen  kívüli  urnaelhelyezés  esetén  az  eltemetésre  kötelezett  személy
nyilatkozatát  az  eltemettető,  az  elhunyt  Polgári  Törvénykönyv  szerinti  közeli
hozzátartozója (a továbbiakban: közeli hozzátartozó) és az ellenőrzést végző hatóság
tekintheti meg.

(10.)A  nyilvántartó  könyv  és  a  sírbolt  könyv  adatai  elektronikus  adathordozón  is
tárolhatók.  Ilyen  nyilvántartás  esetén  hiteles  biztonsági  másolat  vagy  párhuzamos
manuális nyilvántartás vezetése szükséges. E nyilvántartásba bármely napon bejegyzett
adato(ka)t a bejegyzés napján köteles menteni, évvégén az év teljes anyagát lemezre át
kell  másolni,  majd  kinyomtatni  és  azt  50  oldalanként  bekötve  a  lemezzel  együtt
irattárban szükséges megőrizni. A bekötött anyag egy példányát a következő év január
31. napjáig az illetékes egyházmegyei hatóság számára meg kell küldeni.

(11.)Ha  a  nyilvántartó  könyv  és  a  sírbolt  könyv  adatainak  tárolása  nem  elektronikus
adathordozón  történik,  és  a  könyvek  (nyomtatványok)  kereskedelmi  forgalomban
beszerezhetők, ezek használata ajánlatos.

(12.)A nyilvántartó  könyv alapjául  szolgáló  nyilatkozatokat  a  temető/  temetkezési  hely
fennállásáig  meg  kell  őrizni.  ha  a  temető/  temetkezési  hely  megszűnik,  az  eredeti
nyilatkozatokat az illetékes világi levéltárban a nyilatkozatok hiteles másolatát abban a
(fő)egyházmegyei levéltárban kell elhelyezni az egyházi tulajdonú temető/temetkezési
emlékhely tulajdonosának, amely az illetékes egyházmegyei hatósága.

(13.)A temető nyilvántartó könyvének és a sírbolt könyvének, ideértve a (10.) bekezdésben
írt  lemezt  és  bekötött  anyagot  is,  megőrzési  idejére  a  világi  jog  és  az  egyházi  jog
vonatkozó előírásai együttesen irányadók.
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XIII.
Egyebek

Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről
és a temetkezésről  (Tv.), valamint  a temetőkről  és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény  végrehajtásáról  szóló  145/1999.  (X.1.)  Kormány  rendelet  (Vhr.)  rendelkezései  az
irányadók. Jelen Szabályzat együtt alkalmazandó Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-
testületének hatályos a temetőről és a temető használat szabályairól szóló rendeletével (Ökr.).
A temetőben létesítendő sírjelek,  síremlékek,  sírboltok és zöld növényzet  telepítése esetén
figyelembe kell venni a hatályos helyi építési szabályzatot is.

XIV.
Hatályba lépés

Jelen temetőszabályzat 2017. november 1.  napján lép hatályba.

Visegrád, 2017. október 16.
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1. számú melléklet

A  Visegrádi  Keresztelő  Szent  János  Plébánia  képviseletét  2017.  augusztus  1.-től  ellátó
plébános (plébániai kormányzó) neve:

Dr. Györök Tibor
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2. számú melléklet: A temető vázrajza



3. számú melléklet

A temető nyitvatartási rendje:

A temető minden nap reggel 06 órától este 20 óráig látogatható.

4. számú melléklet

A temető közelében található nyilvános illemhelyek: 

- Egészségház (Fő utca 38.)
(2019. május 16-ától ideiglenesen: Fő utca 57. szám alatt.)

- Polgármesteri Hivatal (Fő utca 81.)

5. számú melléklet

A Visegrádi Keresztelő Szent János Plébánia ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő: 10–12 

Szerda: 15–17 

Telefonszám: (26) 398-006

Email: temeto@visegrad-plebania.hu

Aktuális információkat a plébánia honlapja tartalmaz: 

http://www.visegrad-plebania.hu/
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6. számú melléklet

Igazolás temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzéséről, illetve meglétéről, (minta)

Igazolás sírhely megváltásról / hosszabbításról

1. Keresztelő Szent János Plébánia

2025 Visegrád, Fő u. 40.

2. Római Katolikus Temető

2025 Visegrád, Mátyás Király utca hrsz. 462.

3. A sírhely adatai:  …………. parcella  ……… sor, ………  sorszám, …………  sírhely

4. A sírhely használati idejének kezdete:  …… év ……… hónap …….. nap

A sírhely használati idejének lejárta:   …… év ……… hónap …….. nap

5. A megváltási díj befizetésének bizonylati száma:    ……………………

6. A sírhely befizetőjének/megváltójának adatai:

Név:         …………………………………………………..

Lakcím:   …………………………………………………..

Telefonszám: ……………………………….

Szem. ig. száma: ……………………………….

         Visegrád,  …………… év ……… hónap …….. nap

…………………...…………..

plébániai kormányzó

P.H.
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7. számú melléklet

A sírhely feletti rendelkezési jog (használati idő) megváltási díja:

Egyes sírhely esetén (25 évre):  40.000 Ft

Kettes sírhely esetén (25 évre):  80.000 Ft

Hármas sírhely esetén (25 évre): 120.000 Ft

Sírbolt (60 évre, dupla méretű): 192.000 Ft

Sírbolt (60 évre, tripla méretű): 288.000 Ft

A megváltási idő sírhelyek esetén legkevesebb 25 év, sírboltok esetén legkevesebb 60 év
lehet.  Együttműködő tagok számára a  megváltási  díjból  levonható az elmúlt  15 évben
befizetett  egyházfenntartási  hozzájárulás  összértéke,  de  a  kedvezmény a  megváltási  ár
legfeljebb 50 %-át teheti ki.

Együttműködő tagnak minősül az, aki rendszeresen fizet egyházfenntartási hozzájárulást,
illetve perselypénzt, és részt vesz a plébániaközösség életében.
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8. számú melléklet

Befogadó nyilatkozat

Alulírott Dr. Györök Tibor, visegrádi plébániai kormányzó igazolom, hogy ………………….
(lakik:  ………………………………….)  érvényes,  megváltott  sírhellyel  rendelkezik  a
visegrádi temetőben.

A sírhely adatai: ……  parcella, ………… sor, ………  sorszám, …………. sírhely.

Így  elhunyt  …………………..   ……………………………………….  lakos  hamvait
hozzátartozója temetőnkben eltemettetheti.

A visegrádi temető a Visegrádi Keresztelő Szent János Plébánia tulajdonában és kezelésében
van. Címe: 2025 Visegrád Mátyás király utca hrsz. 462.

      Visegrád,  …………… év ……… hónap …….. nap

…………………...…………..

plébániai kormányzó

P.H.
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