Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL SZÓLÓ
a 3/2006.(I.31.), 31/2007. (IX.24.),
36/2008. (VII.03.), 54/2008. (XII. 22.)
15/2009. (VI.23.), 18/2012. (V.25.),
33/2012. (IX.28.), 39/2012. (XI.08.),
56/2013. (XII.21.), 5/2017. (II.24.),
30/2017. (IX.21.) és a 17/2020. (VI.26.)
önkormányzati rendeletek által módosított

42/2004.(VI.24.) önkormányzati rendelet
egységes szerkezetbe foglalt szövege

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési
tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 40.§ (2)
bekezdésében, 41.§ (3) bekezdésében és 42.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya a Budaörs Város Önkormányzata által fenntartott és létesítendő
köztemetőkre és hősi temetőre terjed ki.
(2) 1 Az önkormányzat a köztemető és létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről,
és a szociális temetéssel kapcsolatos temetői feladatok ellátásáról kegyeleti
közszolgáltatási szerződés keretében üzemeltető útján gondoskodik.
(3) A hősi temetőben temetkezési tevékenység nem folytatható. A hősi temető
fenntartásáról az önkormányzat maga gondoskodik.
A temetési helyekre, sírjelekre vonatkozó szabályok
2. §
(1) Sírboltok, egyes, kettes és gyermeksírhelyek, urnasírhelyek és urnasírboltok
részére az egységes gondozás biztosítása érdekében külön sírhelytáblát, vagy
sorokat kell kijelölni.
(2) A rendelet 6.§-a alapján adományozott díszsírhelyeknek külön táblát kell
kijelölni.
(3) 2 A koporsós szociális temetések számára külön szociális parcellát, urnás
szociális temetések számára külön szociális temetkezési helyet kell kijelölni,
amit az önkormányzat félévente felülvizsgál.
3. §
1
2

Az 56/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2014. január elsejétől.
Az 56/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a által kiegészítve. Hatályos 2014. január elsejétől.
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(1) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely
feletti rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő
temetési helyre kell temetni.
(2) Temetési helyet előre megváltani kettes sírhely és urnasírhely esetében a
fennmaradó helyre, valamint sírboltba, urnafülkébe és urnasírboltba lehetséges.
4.§
(1) Az egyes temetési helyek méreteit a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) A temetési helyek egymástól való távolsága 80 cm.
(3) A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. Sírdomb kialakítása nem
kötelező.
(4) A temetőben az egyes temetési helyek bekerítése tilos. A már megépített
kerítéseket nem kell lebontani.
(5) 3 A szociális temetési helyek méretére az (1) – (4) bekezdéseket kell alkalmazni
azzal, hogy a szociális parcellákban a sír megjelölésére csak az állam által
biztosított sírjel használható.
5. §
(1) Sírhelyek fölé síremlék, sírkeret állítható. A síremlék és a sírkeret magassága
legfeljebb 30 cm lehet.
(2) A sírjel magassága nem haladhatja meg a csatlakozó terepszinttől számítva
gyermek síroknál a 120 cm-t, felnőtt síroknál 150 cm-t, iparművészeti alkotás
esetén a 250 cm-t.
Díszsírhelyek
6. §
(1) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete azon elhunyt személyeknek,
akik a város közéletének valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak,
díszsírhelyet adományozhat.
(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.
(3) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a
temető üzemeltetőjét értesíteni kell.
(4) A díszsírhelybe az elhalt özvegye, szülei és gyermekei is eltemethetők.
(5) Amennyiben az elhaltnak hozzátartozója nincs, vagy az a díszsírhelyet nem
gondozza, a díszsírhely gondozásáról az üzemeltető köteles gondoskodni.
Kegyeleti közszolgáltatási díjak
7. §
(1)

A temetési helyekért - a díszsírhely és a szociális temetési helyek első
sírhelymegváltása kivételével - megváltási díjat kell fizetni. Az egyes temetési
helyek után fizetendő díjak mértékét a rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza. A díjat minden esetben a temetést megelőzően kell megfizetni.
(2) Lehetőség van a temetési hely kétszeres időtartamra történő megváltására is.

3
4
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Az 56/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a által kiegészítve. Hatályos 2014. január elsejétől.
Az 56/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2014. január elsejétől.
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(3)

5A

temetési hely újraváltása esetén fizetendő díj összegét – a Ttv.
végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 18. § (2)
bekezdésében foglalt eltéréssel – a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4)

Gyermek sírhely esetében az elhunyt 14. életévének betöltése napjáig
tekinthető gyermeknek.
6

8. § 7
(1)

A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen
munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni. A
tevékenység csak a hozzájárulás befizetése után kezdhető meg. A
temetkezési szolgáltatók a temetői létesítmények és az üzemeltető által
biztosított szolgáltatások igénybevételéért díjat kötelesek fizetni. A díjat az
igénybevételt megelőzően kell az üzemeltető számára megfizetni.
8

(2) 9 A temető-fenntartási hozzájárulás díját, valamint a létesítmények, és az
üzemeltető által biztosított szolgáltatások temetkezési szolgáltatók általi
igénybevételének díját a 2. számú melléklet tartalmazza. A díjak a
temetőfenntartó Budaörs Város Önkormányzatát illetik meg, az önkormányzat
a díjak felhasználásáról a kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében
állapodik meg az üzemeltetővel.
9. §
(1) Elbontott síremléknek a temető területén való tárolásáért havonta díjat kell
fizetni. A fizetendő díj számításakor minden megkezdett hónap egész hónapnak
számít.
(2) Az (1) bekezdésekben foglalt díj mértékét a rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.
A sírgondozás és a munkavégzés szabályai
10. §
(1) A temetési hely gondozása a temetési hely felett rendelkezésre jogosult
feladata.
(2) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jellegű
tárgyak, valamint növények helyezhetők el.
(3) Az egyes sírhelyek díszítését szolgáló tárgyak, növények, koszorúk
eltávolítását csak a rendelkezésre jogosult, vagy megbízottja végezheti.
(4) 10

A 17/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos: 2020. július 1-jétől.
A 15/2009. (VI.23.) rendelet 1. §-a által kiegészítve. Hatályos 2009. július 15-től.
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A 3/2006. (I.31.) rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2006. február elsejétől.
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A 39/2012. (XI.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2012. november 8-tól, a
kihirdetését követően.
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A 33/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2012. október elsejétől.
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A 15/2009. (VI.23.) rendelet 2. §-a által módosítva. Hatályos 2009. július 15-től.
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a) A temetőben elhelyezhető növények listáját a rendelet 3. számú melléklete
tartalmazza.
b) A sírokra az a) pontban meghatározott mellékletben szereplő növények
közül csak olyan egynyári, kétnyári vagy évelő lágyszárú virág, dísznövény,
talajtakaró növény vagy cserje, illetve egyéb törpe növekedésű örökzöld
ültethető, amelyek kifejlett magassága legfeljebb egy méter, és nem terjed
túl a temetési hely területén.
c) Padot, ülőhelyet elhelyezni csak az üzemeltető által kijelölt helyre lehet úgy,
hogy a kihelyezett pad, ülőhely a temető kegyeleti hely jellegét ne sértse,
mások temetési hely feletti rendelkezési jogát, illetve sírgondozási
tevékenységét, valamint az utakon való közlekedést ne akadályozza.
(5) A temetési helyen kívüli területre csak a temető üzemeltetője vagy általa
megbízott személy vagy szervezet ültethet.
(6) Tilos
a) a temetési helyen, mellette, vagy mögötte a gondozáshoz használatos
szerszámok és egyéb eszközök tárolása.
b) a temetési helyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre
használni.
c) 11
12
(7) „ Az (1)-(2) és (4)-(6) bekezdésben foglalt szabályok megszegésével elhelyezett
tárgyakat, növényeket az üzemeltető - 60 napos határidő tűzése melletti eredménytelen írásbeli felszólítást követően eltávolítja. Az üzemeltető az eltávolított
tárgyakat – a felelős őrzés szabályaira figyelemmel – 1 évig megőrizni köteles.
11. §
(1) A temetési helyek gondozása során biztosítani kell, hogy a tevékenység mások
kegyeleti érzéseit ne sértse, mások sírgondozási tevékenységét, az utakon való
közlekedést ne akadályozza, búcsúztatás alatt a szertartást ne zavarja.
(2) A keletkező hulladékot az arra kijelölt gyűjtőhelyen kell elhelyezni.
12. §
(1) Heti pihenő és ünnepnapokon a temetőkben a sírok gondozásán és temetési
szertartásokon kívül más munkát végezni, vagy végeztetni tilos.
(2) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozók munkavégzés
céljából a temetőben nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak.
(3) A szakipari munkát végző vállalkozók (sírköves, műköves stb.) a temetőben
munkát csak megbízójuk írásos megrendelésével, a megrendelésnek az
üzemeltető részére történő bemutatását követően végezhetnek.
(4) Síremlék temetőbe történő beszállításához és felállításához, temetőn belüli
áthelyezéséhez, temetőből történő kiszállításához a síremlék eredetét igazoló
irat, valamint a temető üzemeltetőjének írásos engedélye szükséges.
(5) A temető területén szolgáltatást nyújtó vállalkozók kötelesek a tevékenységük
során keletkező hulladék elszállításáról gondoskodni Az építéssel, bontással
járó építési törmelék, hulladék és felesleges föld - az építés, bontás befejezését
követő azonnali - elszállítása az építtető feladata.
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A 36/2008. (VII.03.) rendelet 4. §- a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2008. július 15-től.
A 36/2008. (VII.03.) rendelet 2. §- a által módosítva. Hatályos 2008. július 15-től.
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A temető használatának rendje
13. §
(1) A temető nyitvatartási ideje
a.) Nyári időszámítás esetén
6. 00 – 20. 00 óráig
b.) Téli időszámítás esetén
7. 00 – 17. 30 óráig.
(2) Október utolsó és november első hétvégéjén szombaton és vasárnap, valamint
október 31. és november 1. napján a nyitva tartási idő 22.00 óráig tart.
14. §
(1) A mozgássérültek parkolási engedélyük birtokában, az egészségügyi állapotuk
vagy életkoruk miatt mozgásukban korlátozott személyeket szállító személyek a
temető üzemeltetőjének írásos engedélye alapján a temetőbe gépjárművel
behajthatnak. Az engedély díjmentes.
(2) A halottszállító járművek és a vállalkozásszerűen munkát végzők
munkálatokhoz szükséges szállító járművei az üzemeltető írásos engedélye
alapján a temetőbe gépjárművel díjmenetesen behajthatnak.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt eseteken kívül a temetőben gépkocsin,
motorkerékpáron közlekedni tilos.
(4) A temetőbe gépkocsival való behajtást az arra jogosult temetőlátogatók részére
a következő időpontokban kell biztosítani:
a.) Nyári időszámítás esetén 17. 00 – 20. 00 óráig;
b.) Téli időszámítás esetén
15. 30 – 17. 30 óráig;
c.) október utolsó és november első hétvégéjén, szombaton és vasárnap,
illetve október 31-én és november 01-én a temető nyitva tartásának teljes
időtartama alatt.
15. §
(1) A temetőben mindenki a hely csendjének és a kegyeletnek megfelelő
magaviseletet köteles tanúsítani.
(2) A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat
gondozhatja.
(3) A temetőből a nyitvatartási idő leteltéig külön felszólítás nélkül el kell távozni.
(4) 10 éven aluli gyermekek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett
tartózkodhatnak.
(5) 13
16. §
(1)

A temető területén külön jogszabályban meghatározott telepengedély alapján
gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység végzésére nem lehet telephelyet
létesíteni, és ilyen tevékenységgel létrehozott terméket - a temetéshez
szükséges kellékek kivételével - nem lehet forgalmazni. A temető területén és a
temető kerítésén reklámot, hirdetést elhelyezni nem szabad. „
14

A 18/2012. (V.25.) önkormányzati rendelet 5.§-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2012.
május 31.-tól.
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A 36/2008. (VII.03.) rendelet 3. §- a által módosítva. Hatályos 2008. július 15-től.
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(2) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások
betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorú és virágmaradványt elégetni nem
szabad. A temetőben gyertyát vagy mécsest gyújtani legkésőbb a zárási időt
megelőző l órával lehet. Ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzék.
(3) A temetők épületeit, kerítését, a sírokat, síremlékeket, sírjeleket, egyéb
tárgyakat, a sírokra ültetett növényzetet megrongálni, beszennyezni, továbbá
a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat elvinni tilos.
Szabálysértési rendelkezések
17. § 15
Záró rendelkezések
18. §
(1) Ez a rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Budaörs Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezés
rendjéről szóló 39/2000.(XI.10.) rendelete.
(3) 16 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Budaörs, 2004. június 17.

Tevanné dr. Südi Annamária sk.
jegyző

Wittinghoff Tamás sk.
polgármester

A 18/2012. (V.25.) önkormányzati rendelet 5.§-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2012.
május 31.-tól.
16
Az 54/2008. (XII. 22.) rendelet 3. §-a által kiegészítve. Hatályos 2008. december 22-től.
15
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A 42/2004. (VI.24.) ÖKT. rendelet 2004. június 22-én a Polgármesteri Hivatal
(Budaörs, Komáromi u. 16. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre
került.

Erdős Károlyné
irodavezető
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1. számú melléklet
A temetési helyek méreteiről
a.) sírhely
egyes sírhely

hossza (cm)
210

szélessége (cm)
90

210
130

180
60

kétszemélyesig
négyszemélyesig
hatszemélyesig

230
230
230

180
240
320

c.)Urnasírhely

100

60

d.) urnasírbolt
kettes
négyes

100
100

60
80

kettes sírhely
gyermek sírhely
b.) sírbolt
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2. számú melléklet 17 18 1920
A kegyeleti közszolgáltatások díjairól
A kegyeleti közszolgáltatások díjai
I. A temetési helyek megváltási (B) és újraváltási (C) díjai
A
1. Felnőtt egyes sírhely megváltási/újraváltási díja, 25 évre
2. Felnőtt kettes sírhely megváltási/újraváltási díja, 25 évre
3. Gyermek sírhely megváltási/újraváltási díja, 25 évre

C

B
320 000+ÁFA=
Ft
406 400
638 000+ÁFA=
Ft
810 260
0 Ft

160 000+ÁFA=
Ft
203 200
319 000+ÁFA=
Ft
405 130
0 Ft

1 600 000+ÁFA=
Ft
2 032 000
2 200 000+ÁFA=
Ft
2 794 000
3 000 000+ÁFA=
Ft
3 810 000

800 000+ÁFA=
Ft
1 016 000
1 100 000+ÁFA=
Ft
1 397 000
1 500 000+ÁFA=
Ft
1 905 000

320 000+ÁFA=
Ft
406 400
638 000+ÁFA=
Ft
810 260

160 000+ÁFA=
Ft
203 200
319 000+ÁFA=
Ft
405 130

191 600+ÁFA=
Ft
243 332
383 000+ÁFA=
Ft
486 410

95 800+ÁFA=
Ft
121 666
191 500+ÁFA=
Ft
243 205

957 600+ÁFA=
Ft
1 216 152
1 436 000+ÁFA=
Ft
1 823 720

478 800+ÁFA=
Ft
608 076
718 000+ÁFA=
Ft
911 860

Sírbolt megváltási/újraváltási díja, 60 évre
4. - 2 koporsó:
5. - 4 koporsó:
6. - 6 koporsó:
Urnafülke megváltási/újraváltási díja, 10 évre
7. - egyes:
8. - kettős:
Urnasírhely megváltási/újraváltási díja, 10 évre
9. - egyes:
10. - kettős:
Urnasírbolt megváltási/újraváltási díja, 30 évre
11. - 2 urna:
12. - 4 urna:

A 33/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2012. október elsejétől.
Az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2017. február 25-től.
19
A 30/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2017. szeptember 22-től.
20
A 17/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a által módosítva. Hatályos: 2020. július 1-jétől.
17
18
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II. A temetési helyek megváltási (B) és újraváltási (C) díjai a Budaörsön lakóhellyel rendelkező
elhunyt temetése, valamint a Budaörsön lakóhellyel rendelkező személy - a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti - hozzátartozójának temetése esetén
A
1. Felnőtt egyes sírhely megváltási/újraváltási díja, 25 évre
2. Felnőtt kettes sírhely megváltási/újraváltási díja, 25 évre
3. Gyermek sírhely megváltási/újraváltási díja, 25 évre

C

B
24 000+ÁFA=
Ft
30 480
47 850+ÁFA=
Ft
60 770
0 Ft

24 000+ÁFA=
Ft
30 480
47 850+ÁFA=
Ft
60 770
0 Ft

160 000+ÁFA=
Ft
203 200
220 000+ÁFA=
Ft
279 400
300 000+ÁFA=
Ft
381 000

160 000+ÁFA=
Ft
203 200
220 000+ÁFA=
Ft
279 400
300 000+ÁFA=
Ft
381 000

24 000+ÁFA=
Ft
30 480
47 850+ÁFA=
Ft
60 770

24 000+ÁFA=
Ft
30 480
47 850+ÁFA=
Ft
60 770

14 370+ÁFA=
Ft
18 250
28 725+ÁFA=
Ft
36 481

14 370+ÁFA=
Ft
18 250
28 725+ÁFA=
Ft
36 481

71 820+ÁFA=
Ft
91 211

71 820+ÁFA=
Ft
91 211

107 700+ÁFA= Ft
136 779

107 700+ÁFA= Ft
136 779

Sírbolt megváltási/újraváltási díja, 60 évre
4. - 2 koporsó:
5. - 4 koporsó:
6. - 6 koporsó:
Urnafülke megváltási/újraváltási díja, 10 évre
7. - egyes:
8. - kettős:
Urnasírhely megváltási/újraváltási díja, 10 évre
9. - egyes:
10. - kettős:
Urnasírbolt megváltási/újraváltási díja, 30 évre
11. - 2 urna:
12. - 4 urna:

III. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők
által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díjai
A
1.

A temető-fenntartási hozzájárulás általános díja minden
munkavégzés esetében, naponta, síremlékenként

B
4 200+ÁFA=
5 334 Ft

IV. A temetői létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak
A
1.
2.
3.

4.

Temetkezési szolgáltatók által fizetett, általános
igénybevételi díj, temetésenként
Ravatalozó használatának díja temetésenként,
alkalmanként, legfeljebb 2 óra használattal
Halotthűtő igénybevételi díja, megkezdett naponként
Elbontott síremlékek tárolásának díja
- 3 hónapig

B
12 600+ÁFA=
16 002 Ft
31 500+ÁFA=
40 005 Ft
2 100+ÁFA=
2 667 Ft

0 Ft
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5.

- 4-12 hónapig

6.

- 13. hónaptól

2 100+ÁFA=
2 667 Ft
10 500+ÁFA=
13 335 Ft

Sírásás, sírnyitás díja temetésenként
7.
8.
9.

- koporsós sírhely
- urna sírhely
- gyermek sírhely

22 050+ÁFA=
28 004 Ft
10 500+ÁFA=
13 335 Ft
0 Ft

Visszahantolás
10.

- koporsós sírhely

11. - urna sírhely
12. - gyermek sírhely
Az elhunyt, a hamvak, virágok, kegytárgyak szállítása a
13. temetőn belül, a temetési helyre való elhelyezéssel együtt,
temetésenként

10 500+ÁFA=
13 335 Ft
10 500+ÁFA=
13 335 Ft
0 Ft
8 400+ÁFA=
10 668 Ft
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3. számú melléklet 21
Budaörsi Köztemetőben elhelyezhető növények listája
Boróka:
-Juniperus chinensis Stricta *
-Juniperus communis Compressa
-Juniperus communis Depressa Aurea
-Juniperus communis Repanda
-Juniperus communis Hornibrookii
-Juniperus horizontalis Glauca
-Juniperus horizontalis Plumosa
-Juniperus horizontalis Blue Pygmy
-Juniperus squmata Blue Star
-Juniperus squrnata Blue Carpet
-Juniperus sabina Tamariscifolia
-Juniperus virginiana Pseudocupressus *
-Juniperus virginiana Skyrocket *
Hamis ciprus:
-Charnaecyparis lawsoniana ’Ellwoodii’ *
-Chamaecyparis lawsoniana ’Pygmy’
-Chamaecyparis lawsoniana ’Minima Aurea’
-Chamaecyparis obtusa ’Nana’
-Chamaecyparis obtusa ’Nana Gracilis’
-Chamaecyparis obtusa ’Lutea Nana’
-Chamaecyparis pisifera ’Boulevard’ *
-Chamaecyparis pisifera ’Aurea Nana’
-Chamaecyparis pisifera ’Plumosa Compres’
-Chamaecyparis pisifera ’Filifera Nana’
Tuja:
-Thuja orientalis ’Aurea Nana’
-Thuja occidentalis ’Cobold’
-Thuja occidentalis ’Froebelii’
-Thuja occidentalis ’Hoveyi’
-Thuja occidentalis ’Ellwangeriana’*
-Thuja occidentalis ’Rheingold’*
Tiszafa:
-Taxus baccata ’Fastigiata’*
-Taxus baccata ’Fastigiata Aurea’*
-Taxus cuspidata ’Nana’
Lucfenyő:
-Picea mariana ’Nana’
-Picea pungens ’Glauca Globosa’
-Picea pungens ’Glauca Conica’*
-Picea abies ’Pygmaea’*
-Picea abies Maxwellii

21

A 15/2009. (VI.23.) rendelet 4. §-a által kiegészítve. Hatályos 2009. július 15-től.
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Törpe fenyő:
-Pinus mugo ’Mops’
-Pinus mugo ’Humpy’
-Pinus mugo var. pumilio*
Madárbirs:
-Cotoneaster congestus
-Cotoneaster congestus ’Jürgl’
-Cotoneaster adpressa
-Cotoneaster mycrophyllus
-Cotoneaster dammeri var. Radicans
Boroszlán:
-Daphne sp.
Erika:
-Erica herbacea minden fajtája
Rózsák:
-Mini rózsák minden fajtája
Borostyán
-Hedera helix minden fajtája
Borbolya:
-Berberis x media ’Parkjuwel’
-Berberis thunbergii ’Atropurpurea Nana’
-Berberis verruculosa ’Empetrifolia’
Bangita:
-Vibumum opulus ’Nana’
Törpe mandula:
-Prunus tenella minden fajtája
Babérmeggy:
-Prunus laurocerasus Otto Luyken
-Prunus laurocerasus Zabelliana
Mahónia:
-Mahonia repens
Jukka:
-Yukka filamentosa
-Yukka glauca
Fagyal:
-Ligustrum vulgare ’Lodense’
-Ligustrum vulgare ’Nünü’
Napvirág:
-Helianthemum nummularium
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Levendula:
-Lavandula angustifolia
Izsóp:
-Hyssopus officinale
Zsálya:
-Salvia officinale
Cipruska:
-Santolina pinnata
-Santolina chamaecyparissus
Orbáncfű:
-Hypericum calycinum
Téli zöld:
-Vinca major
-Vince major var.
-Vince minor
Buxus:
-Buxus sempervirens ’Suffruticosa’
Lonc:
-Lonicera pileata
Kecskerágó:
-Euonymus fortunei var. radicans
-Euonymus fortunei Emerald’n Gold
Összes sziklakerti évelő
Gólyaorr:
-Geranium sp. Gyöngyvirág
-Convallaria majalis
Szellőrózsa:
-Anemone sp.
Nefelejcs:
-Brunnera macrophylla
Árnyékliliom:
-Hosta sp.
Hagymások:
- Krókusz
- Tulipán
- Nárcisz
- Törpe nőszirom
- Csillagvirág-Scilla
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Virágágyi egynyári és kétnyári dísznövények
* Sírra történő kiültetésre nem javasolt faj/ fajta”
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