Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének
22/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete a
temetőkről és a temetkezésről
Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell
Esztergom város közigazgatási területén a
18836, 18837, 18838, 18839, 18840 hrsz.-ú Esztergom Belvárosi, a 15629/1 hrsz.-ú Esztergom
Szentgyörgymezői, a 690 hrsz.-ú EsztergomKertvárosi önkormányzati tulajdonban lévő köztemetőkre és Pilisszentlélek 18. hrsz.-ú ravatalozóra, az ott folyó temetkezési, temető-fenntartási
és üzemeltetési tevékenységet végző természetes
és jogi személyekre, továbbá arra, akire nézve a
tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben megjelölt köztemetőre vonatkozó fenntartási, valamint
üzemeltetési kötelezettségeit kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.
(3) Az Esztergom Szentgyörgymezői temetőnek
a 15628 és 15629 hrsz.-ú része vonatkozásában
az Önkormányzat és az Egyház külön megállapodást köt a rendelet szabályainak alkalmazását
illetően.
(4) A temetőszabályzatot a 2. melléklet tartalmazza.
2. §
(1) A Vhr.-ben a temetés folytatólagosságára
előírt szabályok az alábbi esetekre nem vonatkoznak:
a) az egyes sírhelyre történő rátemetésre;
b) a mélyített sírhelyre történő rátemetésre;

c) a sírboltba történő temetésre és urnaelhelyezésre;
d) a kettes sírhelyre történő temetésre, illetve rátemetésre, vagy urnaelhelyezésre;
e) az urnasírboltba történő temetésre;
f) a lejárt használati idejű vagy egyéb okból szabaddá vált és kiürített temetési helyen történő újratemetésre.
(2) Sírboltok, egyes, kettes és gyermeksírhelyek, urna sírhelyek, valamint sírboltok részére az egységes gondozás biztosítása és a temetési helyekkel való ésszerű gazdálkodás érdekében külön sírtáblát, vagy sorokat kell kijelölni.
(3) Elhamvasztott halottak hamvait, illetve a
hamvakat tartalmazó urnát temetőn belül:
a) koporsós sírhelyre rátemetéssel;
b) urnafalban;
c) urnasírhelyen és annak síremlékén urnafülkében;
d) sírboltban;
e) urnasírboltban és annak síremlékén urnafülkében;
f) szóró-parcellában
lehet elhelyezni.
(4) Az egyes temetési helyeken elhelyezhető koporsók, illetve hamvakat tartalmazó urnák száma:
a) egyes sírhely esetében 2 felnőtt koporsós (mélyített sírba) és 2 urna (talajszint alatt elhelyezve)
vagy 1 felnőtt és 1 gyermekkoporsó és 2 urna
(talajszint alatt elhelyezve);
b) kettes sírhely esetében 4 felnőtt, vagy gyermekkoporsó (mélyített sírba) és 4 urna (talajszint
alatt elhelyezve);
c) gyermeksírhely esetében 2 gyermekkoporsó
vagy 1 gyermekkoporsó és 1 urna (talajszint alatt
elhelyezve);
d) urnasírhely esetében 2 urna talajszint alatt és 2
urna urnafülkében síremléken;
e) urnasírbolt esetében a sírboltkönyvben rögzítettek szerint 2 vagy 4 urna talajszint alatt és 2
urna urnafülkében síremléken;
f) sírbolt esetében a sírboltkönyvben rögzítettek
szerint 2, 4 vagy 6 koporsó és 2, 4 vagy 6 urna
kizárólag a sírbolt belsejében.
3. §

1

(1) Az egyes temetési helyeket az elhunyt hozzátartozóinak, illetve az eltemettetőnek meg kell
váltani. Az elhunyt hozzátartozói, illetve az eltemettetők a megváltással a temetési hely felett
rendelkezési jogosultságot szereznek.

Kettes urnasírbolt
Négyes urnasírbolt

(2) A rendelkezési jogosultság a sírhely használati idején belül meghosszabbítható.

(2) Az egyes temetési helyek egymástól mért távolsága új parcella esetén:

(3) A rendelkezési jogosultság megszerzéséért és
az újraváltásért az 1. mellékletben meghatározott
díjat kell fizetni.

Egyes, kettes sírhely
60 cm
Gyermeksírhely
60 cm
Kettős, négyes, hatos sírbolt
60 cm
Urnasírhely, kettes négyes urnasírbolt 60 cm

(4) Kettős és mélyített sírok esetében a rendelkezési jogosultság idejét az utolsó koporsós rátemetéstől kell számítani.
(5) A 3. mellékletben felsorolt sírhelyek feletti
rendelkezési jog időtartama határozatlan idejű.
4. §

100
100

60
60

A vasbeton zárókereten készülő járdával együtt
értendőek a méretek.

Az üzemelés alatt álló parcellában felszámolt és
újra temetésre alkalmassá tett sírhelyek esetében
csak olyan temetkezési hely létesíthető, melynél
a sírhely (síremlék) körüljárhatósága biztosított
minimum 40 cm oldal és sortávolsággal.
6. §

(1) A 3. § (3) bekezdésében meghatározott díjat,
minden esetben a temetést megelőzően kell megfizetni.
(2) A temetési helyek magánszemélyek között
jogügylet tárgyai nem lehetnek.
(3) A temetési helyeken keletkező hulladék folyamatos elszállításáért minden egyes temetés
alkalmával díjat kell fizetni. A díjat az 1. mellékletben szereplő „Temetőüzemeltetési hozzájárulás” magába foglalja.
5. §
(1) Az egyes temetkezési helyek méretei:
Sírhelyek:
Egyes sírhely
Kettes sírhely
Gyermek sírhely
Urna sírhely
Sírboltok:
Kettes sírbolt
Négyes sírbolt
Hatos sírbolt

Hossza: Szélessége:
cm
cm
210
100
210
200
130
60
100
60

300
300
300

270
270
360

(1) A sírjel (síremlék) nem foglalhat el a rendelet
5. § (1) bekezdésében rögzítettnél nagyobb területet, magassága pedig a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendeletekben előírt mértéket nem
haladhatja meg.
(2) Meglévő sírjel (síremlék) elbontása és új sírjel létesítése esetén – a kegyeleti igények tiszteletben tartása mellett – az (1) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell.
(3) A temetési hely felett rendelkezési jogosult
köteles saját költségén gondoskodni a sírjel (síremlék) vagy sírbolt fenntartásáról, gondozásáról,
helyreállításáról.
(4) A temetőben a temetési helyek bekerítése tilos.
7. §
A köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetét és
berendezéseit kell igénybe venni.
8. §

Urnasírboltok:
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A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők
temető-fenntartási hozzájárulásának díját e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
9. §
(1) A temető üzemeltetőjének engedélye nélkül,
vagy attól eltérő módon végzett munka esetén, a
temető üzemeltetője a sírhely felett rendelkezni
jogosultat - határidő kitűzésével - felhívja az
eredeti állapot helyreállítására. A felhívás eredménytelensége esetén, a temető fenntartójánál
kezdeményezi a mulasztó felelősségre vonását.
(2) A sírhelyekről lekerülő hulladékot csak az arra kijelölt gyűjtőhelyen lehet elhelyezni.
(3) Az építéssel, bontással keletkező építési törmelék, hulladék és felesleges föld haladéktalan
elszállításáról az építtető köteles gondoskodni.
(4) A temető területén avar és bármiféle hulladék
elégetése tilos.
(5) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt
elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.
(6) A temető tisztán tartása az üzemeltető feladata.
10. §
(1) A temetőt a temetőlátogatók részére
április 1-től október 31-ig reggel 7.00 - 20.00óráig,
november 1-től március 31-ig reggel
8.00 18.00 óráig kell nyitva tartani,
október 31. és november 1. napján a nyitvatartási
idő 22.00 óráig tart.
(2) Kutyákat és egyéb állatokat – a vakvezető
kutya kivételével – a temető területére bevinni tilos.
(3) A temetőben tilos:
a) a sírok, síremlékek, kegyeleti tárgyak, illetve a temető létesítményeinek rongálása, beszennyezése, jogtalan eltávolítása,
áthelyezése;
b) nem a temetőből származó hulladékokat
a temető területén elhelyezni, szemetelni;

c) reklámot, hirdetést elhelyezni, virágot és
bármely más tárgyat árusítani.
(4) Az 1945 előtt emelt nemes anyagból (kő,
fém, fa) készült, hozzátartozó nélküli vagy
gazdátlan síremléket eltávolítani, áthelyezni,
a temető üzemeltetőjének értékesíteni, csak
az illetékes bizottság hozzájárulásával lehet.
11. §
(1) Aki az önkormányzat tulajdonában álló temetőben
a) a temető üzemeltetőjének engedélye nélkül, vagy attól eltérően végez munkát
(ide értve a faültetést és ülőpad elhelyezését is),
b) a keletkezett hulladékot nem az arra kijelölt gyűjtőhelyen helyezi el,
c) a temető területén bármiféle hulladékot
éget,
d) az építéssel, bontással keletkező anyagok haladéktalan elszállításáról nem
gondoskodik,
e) kutyát és egyéb állatokat – vakvezető
kutya kivételével – a temető területére
bevisz,
f) nem a temetőből származó hulladékot a
temető területén helyez el, illetve szemetel,
g) a temető területén reklámot, hirdetést helyez el, vagy árusító tevékenységet végez
a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti
meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás
a) természetes személy elkövetőjével szemben százezer forintig terjedő,
b) jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet elkövetőjével
szemben kétszázezer forintig terjedő
közigazgatási bírság kiszabásának van helye.
12. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő 30.
napon lép hatályba.
(2)Hatályát veszti:
1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 38/2003. (VIII. 12.) ör. rendelete
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2. Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2004.(V.27.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló
38/2003. (VIII. 12.) ör. rendelet módosításáról
3. Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(V.26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló
38/2003. (VIII. 12.) ör. rendelet módosításáról
4. Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 42/2005.(X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló
38/2003. (VIII. 12.) ör. rendelet módosításáról
5. Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 43/2005.(X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló
38/2003. (VIII. 12.) ör. rendelet módosításáról
6. Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007.(I.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló
38/2003. (VIII. 12.) ör. rendelet módosításáról
7. Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2007.(II.22.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló
38/2003. (VIII. 12.) ör. rendelet módosításáról
8. Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2008.(II.28.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló
38/2003. (VIII. 12.) ör. rendelet módosításáról
9. Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2009. (IV.30.) önkormányzati
rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló
38/2003. (VIII. 12.) ör. rendelet módosításáról
10. Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2012. (III.22.) önkormányzati
rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló
38/2003. (VIII. 12.) ör. rendelet módosításáról
11. Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 42/2012. (VI.12.) önkormányzati
rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló
38/2003. (VIII. 12.) ör. rendelet módosításáról
12. Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2014.(VI.24.) önkormányzati
rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló
38/2003. (VIII. 12.) ör. rendelet módosításáról.

Romanek Etelka
polgármester

A rendeletet 2014. december 3. napján kihirdettem.

Dr. Sarkantyu Lajos Adrián.
aljegyző

Dr. Sarkantyu Lajos Adrián
aljegyző
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1. melléklet
22/2014. (XII. 3. ) önkormányzati rendelethez
Kegyeleti közszolgáltatás díja
Egyes sírhely
Kettes sírhely
Gyermek sírhely
Kettő személyes sírbolt
Négyszemélyes sírbolt
Hatszemélyes sírbolt
Urnahely (kolumbárium)
Urnasírhely
Urnasírbolt

25 évre
25 évre
25 évre
60 évre
60 évre
60 évre
10 évre
25 évre
25 évre

20.000,- Ft
30.000,- Ft
8.000,- Ft
150.000,- Ft
250.000,- Ft
320.000,- Ft
20.000,- Ft
20.000,- Ft
20.000,- Ft

A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:
Sírhelynyitás:
Sírásás:
Sírásás (mélyített)
Sír visszahantolása:
Urnasírhely kiásása:
Urnasírhely visszahantolása:
Ravatalozók használata:
Esztergom, Belvárosi temető:
Esztergom - kertvárosi temető:
Esztergom – szentgyörgymezői temető:
Pilisszentléleki temető ravatalozója:
Külső ravatal:

28.900,-Ft
28.000,-Ft
29.000,-Ft
14.000,-Ft
12.000,-Ft
6.000,-Ft

Hűtési díj/nap:
Temetőüzemeltetési hozzájárulás (koporsós):
Temetőüzemeltetési hozzájárulás (urnás):
Ügyintézési díj:
Munkaidőn kívüli szolgáltatási felár:
Elhunyt átadása, átvétele:

2.500,-Ft
24.800,-Ft
17.400,-Ft
5.900,-Ft
20.000,-Ft
18.000,-Ft

25.000,-Ft
25.000,-Ft
25.000,-Ft
17.000,-Ft
19.800,-Ft

Vállalkozók által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás:
3.600,-Ft/nap
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Fent meghatározott díjak a köztemetők fenntartását és üzemeltetését ellátó szolgáltató javaslatát figyelembe véve évente felülvizsgálatra kerülnek.
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2. melléklet
22/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
Temető szabályzat
1.) A temető a temetőlátogatók részére
április 1-től – október 31-ig
reggel 7.00 – 20.00-ig
november 1-től – március 31-ig
reggel 8.00 – 18.00-ig
tart nyitva.
Október 31-én, valamint november 1.-jén, a nyitvatartási idő 22.00 óráig tart. A temetőből a
látogatóknak a nyitvatartási idő leteltéig külön felszólítás nélkül el kell távozniuk.
2.) A létesíthető síremlékek maximális mérete megegyezik a sírhely méretével.
A sírhelyek és az urnasírboltok járdái 2 cm-rel emelkedhetnek ki a csatlakozó terepszintből és
csak szilárd anyagból készülhetnek. A sírboltok esetében megadott járda méretenként a sírbolt
előre elkészített felső vasbeton zárkeretén létesített burkolat értendő. A sírboltok mellé külön
terepszintben lévő kísérőjárda nem létesíthető. A létesítendő síremlék hosszúsága és szélessége a megadott méreteknél 10 cm-rel kevesebb is lehet. Sírboltok esetében minden esetben biztosítani kell az önkormányzat rendelet 6. § (1) bekezdésben rögzített hasznos alapterület mértékét.
3.) A sírjel és tartozékai tervét-vázrajzát - az elhantoláskor felállított fejfa, vagy kereszt kivételével - a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni.
4.) A sírjel szabályszerű felállítását, átépítését, illetve lebontását, a temető üzemeltetője ellenőrzi.
5.) A síremléket, sírkeretet, fedőlapot és a síremlék állékonyságát biztosító áthidaló gerendát
csak előre gyártott elemekből lehet létesíteni. A kripták készítéséhez és síremlékek felállításához szükséges betont a helyszínen keverni tilos.
6.) A síremlék állékonyságának biztosítása érdekében a síremlék alépítményét képező áthidaló gerenda a szükséges mértékben, de maximum 30-30 cm-rel a temetési hely határán túlnyúlhat. A túlnyúló gerendavég síremlék melletti részének legalább 5 cm-rel a csatlakozó terepszint alá kell kerülnie.
7.) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál, átépítésénél is alkalmazni kell.
8.) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók, vagy megbízottjuk részéről történő sírgondozást, valamint a sírhely díszítését szolgáló növénybeültetést – a temető
üzemeltetőjének engedélyével lehet végezni.
9.) A temető területén a temetési hely díszítésére szolgáló tárgyak (virágtartók, sírlámpák) helyezhetők el. A sírhelyekre csak olyan egynyári, kétnyári, illetve évelő lágyszárú virág, dísznövény, talajtakaró növény és cserje ültethető, mely nem terjed túl a sírhely határán.
Fákat csak a temető fenntartója ültethet. A sírok mellé ülőpadot elhelyezni nem szabad.
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10.) A temető területén munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit és ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. Munkavégzés során a
szomszédos sírhely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapot ne változzon. Amennyiben a szomszédos sírhely sérül, úgy a kárt okozó köteles az eredeti állapotot
helyreállítani. A munkavégzés ideje alatt a temetési helyek látogatását akadályozni nem lehet.
Szükség esetén a munkavégzést fel kell függeszteni.
11.) A sírhelyekről lekerülő hulladékot csak az arra kijelölt gyűjtőhelyen lehet helyezni.
12.) Az építéssel (bontással) keletkező építési törmelék, hulladék és felesleges föld az építés
(bontás) befejezését követő haladéktalan elszállítása az építtető feladata.
13.) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. A sírhelyeken a tűzveszélyes tevékenységet (gyertya, mécses, fáklya gyújtása,
stb.) végezni csak úgy szabad, hogy a környezetre tűzveszélyt ne jelentsen. A tűzveszélyes tevékenység csak állandó felügyelet mellett végezhető.
14.) A megváltott sírhelyeket a hozzátartozó köteles rendszeresen gondozni. A sírhelyeket a
használati idő lejártával újra lehet váltani.
15.) A temetőben gépkocsival, illetve motorkerékpárral közlekedni tilos. A temető üzemeltetője e rendelkezés alól indokolt esetben (építési anyag be- és kiszállítása, mozgáskorlátozottak
szállítása, stb.) felmentést adhat.
16.) A temető területén lévő vízvételi helyekről, csak a sírhelyek gondozása céljából szabad
vizet vételezni.
17.) A temetőben nyitva tartási időben kötelező illemhelyet biztosítani a temetőlátogatók, valamint a temetőben vállalkozási tevékenységet folytatók részére, amelyet díjtalanul használhatnak.
18.) Tilos a temetőben
a) sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni;
b) kutyákat - vakvezető kutya kivételével - és egyéb állatokat a temető területére bevinni;
c) a temetőben olyan magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést sérti, vagy a látogatókat
megbotránkoztatja;
d) a sírok, síremlékek és egyéb kegyeleti tárgyak, valamint a temető létesítményeinek és azok
tartozékainak jogosulatlan áthelyezése vagy eltávolítása, környezetének beszennyezése, rongálása;
e) szemetelni;
f) nem a temetőből származó hulladékot elhelyezni;
g) reklámot, vagy hirdetést elhelyezni, virágot vagy bármi mást árusítani.
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3. melléklet
22/2014. (XII. 3. ) önkormányzati rendelethez
Esztergom Város története szempontjából jelentős szerepet játszott személyiségek névsora
NÉV

SÍRHELY SZÁMA
Belvárosi temető

Tamás József /1868-1931/
Malina Lajos /1851-1906/
Fiedler József /1803-1876/
Nitter Ferenc /1800-1885/
id. Prokopp Gyula /1860-1925/
ifj. Prokopp Gyula /1900-1983/
Magurányi József /1851-1928/
Kamenszky István /1797-1858/
Schwarcz József /1818-1893/
Haubentaller András /1753-1836/
Perényi Kálmán /1869-1935/
Fata János
Majer István /1813-1893/
Tóth Imre /1786-1865/
Frey Vilmos /1809-1890/
Waldvogel Gyula /1881-1915/
Sarlay Ede /1829-1892/
Rudolf István /1866-1928/
Obermayer György /1833-1908/
Földváry István /1855-1910/
Munkácsy Kálmán /1866-1901/
Wargah Benedek /1807-1896/
Buzárovits Gusztáv /1846-1882/
Magos Sándor /1851-1917/
Bellovics Ferenc /1835-1902/
Pissuth István /1827-1901/
Mattyasovszky Sándor /1813-1898/
id. Schleifer Mátyás /1827-1887/
ifj. Schleifer Mátyás /1875-1957/
Bajor Ágost /1892-1958/
Zsiga Zsigmond /1851-1938/
Falka János /1767-1837/
Dóczy Antal /1840-1912/
Feichtinger Sándor /1817-1907/
Kollár Antal /1811-1894/
Keményffy Dániel /1866-1935/

I.p. 1.sor 20. s.sz.
I. p. 1. sor 17. s.sz.
I. p. 1. sor 21. s.sz.
I. p. 1. sor 10. s.sz.
I. p. 1. sor 10. s.sz.
I. p. 1. sor 10. s.sz.
I. p. 1. sor 14. s.sz.
I. p. 1. sor 15. s.sz.
I. p. 1. sor 5. s.sz.
I/B. p. 1. sor 8. s.sz.
I/B. p. 1. sor 8. s.sz.
I/B. p. 4. sor 71/a. s.sz.
I/B. p. 1. sor 22. s.sz.
I/B. p. 1. sor 23. s.sz.
I/B. p. 1. sor 24. s.sz.
I/B. p. 1. sor 26. s.sz
I/B. p. 1. sor 30. s.sz.
I/B. p. 1. sor 34. s.sz.
I/B. p. 1. sor 39. s.sz.
I/B. p. 4. sor 73. s.sz.
I/B. p. 4. sor 78-81. s.sz.
II. p. 6. sor 38. s.sz.
II/A. p. 1. sor 109. s.sz.
II/A. p. 1. sor 110. s.sz.
II/A. p. 1. sor 116. s.sz.
II/A. p. 1. sor 104. s.sz.
II/A. p. 1. sor 105-106. s.sz.
II/A. p. 1. sor 107. s.sz.
II/A. p. 1. sor 107. s.sz.
II/A p. 1. sor 108. s.sz.
II/A. p. 1. sor 117. s.sz.
II/B. p. 13. sor 1. s.sz.
II/B. p. 6. sor 226. s.sz.
II/B. p. 1. sor 140 s.sz.
II/B. p. 1. sor 142. s.sz.
II/B. p. 5. sor 203. s.sz.
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Hübschl Antal /1827-1892/
III/A. p. 3. sor 250. s.sz.
Meszéna Ferenc /1816-1907/
III/C. p. 7. sor 330 s.sz.
Meszéna János /1809-1902/
III/C. p. 7. sor 330 s.sz.
Kruplanicz Kálmán /1830-1900/
III/C. p. 1. sor 291-292. s.sz.
Burián Pál /1817-1897/
III/C. p. 2. sor 297. s.sz.
id. Bleszl Albert /1777-1860/
III/C. p. 4. sor 309. s.sz.
Vándor Ödön /1867-1933/
III/C. p. 7. sor 328. s.sz.
Brilly Gyula /1866-1931/
III/C. p. 16. sor 406. s.sz.
Viola Imre /1776-1850/
III/C. p. 17. sor 409. s.sz.
Etter János
III/C. p. 19. sor 435. s.sz.
Etter Lőrinc
III/C. p. 19. sor 436. s.sz.
Papp János /1820-1894/
III/C. p. 15. sor 2. s.sz.
Heischmann Flórián /1829-1875/
III/C. p. 21. sor 5. s.sz.
Hulényi Péter /1823-1909/
III/C. p. 22. sor 6. s.sz.
Rochlitz Artúr /1872-1919/
III/C. p. 23. sor 472. s.sz.
id. Palkovics Károly /1767-1865/
III/C. p. 21. sor 453. s.sz.
Korstein Lajos /1826-1902/
III/C. p. 27. sor 515. s.sz.
Dr. Gönczy Béla /1868-1933/
III/C. p. 1. sor 295. s.sz.
Glatz Gyula /1880-1940/
III/C. p. 3. sor 306. s.sz.
Szegesdy Pál /1829-1889/
IV. p. 2. sor 654. s.sz.
Kecskeméthy János /1852-1928/
IV. p. 7. sor 765. s.sz.
Kriszt János /1757-1820/
IV. p. 2. sor 5. s.sz.
Staudhammer János /1799-1849/
IV. p. 8. sor 17. s.sz.
Feigler Ferenc /1764-1831/
IV. p. 5. sor 4. s.sz.
Kitzenberger (Kitzperger) Sebestyén /1716-1764/ IV. p. 8. sor 24. s.sz.
Becker János /1829-1884/
IV. p. 24. sor 17. s.sz.
Bisiczky (Bischiczky) János /1775-1824/ IV. p. 12. sor 7. s.sz.
Takács Géza /1837-1891/
IV. p. 8. sor 781. s.sz.
Hulényi Győző /1863-1920/
V. p. 10. sor 1092. s.sz.
Neményi Károly /1868-1939/
V. p. 1. sor 924. s.sz.
Einczinger Ferenc /1879-1950/
V. p. 7. sor 1041. s.sz.
Niedermann Ferenc /1801-1882/
V. p. 10. sor 1108. s.sz.
Szilva Ignác /1813-1893/
V. p. 1. sor 20. s.sz.
Laiszky János /1855-1916/
V. p. 11. sor 340. s.sz.
Hulényi Ferenc /1816-1886/
V. p. 9. sor 5. s.sz.
Beszédes Sándor /1830-1889/
V. p. 14. sor 7. s.sz.
Rudolf Mihály /1799-1862/
V. p. 19.sor 19-21. s.sz.
Niedermann János /1783-1870/
V. p. 10. sor 1108. s.sz.
Szabó Alajos /1821-1888/
VI. p. 1.sor 6. s.sz.
Sinka Ferenc /1844-1914/
VI. p. 1. sor 8. s.sz.
Sinka Ferenc Pál /1867-1942/
VI. p. 3/b. sor 1441 s.sz.
Magyary László /1865-1919/
VII. p. 12. sor 2145. s.sz.
Graffel Ádám /1793-1863/
VII. p. 16. sor 13 s.sz.
Héya Imre /1779-1861/
VII. p. 13. sor 1. s.sz.
Pinke István /1771-1848/
VIII. p. 3/b sor 23. s.sz.
Kiss Mihály /1791-1872/
VIII. p. 3/b sor 23. s.sz
Pethes Géza /1857-1892/
VIII. p. 7. sor 20. s.sz.
Somogyi Flóris /1816-1878/
VIII. p. 17. sor 18. s.sz.
Prokopp János /1825-1894/
IX. p. 10. sor 2804. s.sz.
Dr. Tóth József /1829-1884/
IX. p. 10. sor 1. s.sz.
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Tóth András /1795-1879/
Berényi Zsigmond /1882-1945/
Papp Imre /1827-1894/
Argauer Máté /1787-1840/

IX. p. 10. sor 3. s.sz.
X. p. 3. sor 3066. s.sz.
X. p. 14. sor 8. s.sz.
X. p. 56. sor 5. s.sz.
Esztergom-kertvárosi temető

Dr. Nagy Pál /1918-1986/
Dr. Kesselyák Mihály /1941-1994/
Nádai Demeter /1929-2003/
Dr. Világhy Magdolna /1928-2000/
Bugárdi József
Albecker Rudolf /1935-1956/
Nagy Sándor /1903-1970/
Kövess Gyula /1894-1973/
Góman János /1932-2001/

I. p. 9. sor 206-207. s.sz.
I. p. 10. sor 219. s.sz.
II. p. 10. sor 403. s.sz.
III. p. 5. sor
III. p. 1. sor 1-2. s.sz.
III. p. 1. sor 489. s.sz.
IV. p. 3. sor 592. s.sz.
IV. p. 2. sor 580. s.sz.
VIII. p. 1. sor

Szentgyörgymezői temető
Vimmer Lajos /1813-1893/
VI/1. p. 1. sor 1. sír egyházi rész
Dr. Bády István /1913-1994/
V. p. 4. sor 5. sír egyházi rész
Hutt Miklós /1816-1892/
III. p. 2. sor 5-7. sír egyházi rész
Mészáros Károly /1830-1896/
VI/3. p. 1. sor kripta
Kopácsy József /1877-1928/
VI/3. p. 1. sor kripta egyházi rész
Szekér József /1895-1983/
IV. p. 1. sor egyházi rész
Vaszary Mihály
I. p. 21. sor 7. sír
Váczy Hübschl Antal
I. p. 24. sor 1. sír kripta
Dr. Bense Imre /1913-1997/
VI. p. 2. sor kripta egyházi rész
Forster János /1810-1890/
VI. p. 12. sor kripta egyházi rész
Dr. Mattyasovszky Kasszián
I. p. 31. sor 4. sír
Zsolt Nándor
I. p. 5. sor 7-9. sír
Dr. Lukács István
VIII. p. 13/a. s. 2. s.
Dr. Brücner József
VIII. p. 13/a. s. 6. s.
Andrásfay Ödön
VIII. p. 13/a. s. 8. s.
Dr. Schwarz-Eggenfoff Artur
VIII. p. 14. s. 15. s.
Szentgyörgymező plébánosainak sírjai VIII. p. 1. s. 1-5. s.
Papi sírok
X. p.
Szatmári Nővérek sírjai
II. p.
Oltósy Pál
IV. p. 1.s. kripta egyházi rész
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