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A B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M  
T E R V -  ÉS P É N Z Ü G Y I  C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K  

17/1983. számú
INTÉZKEDÉSE

a kegyeleti kiadások normáiról és elszámolási rendjéről 

Budapest, 1983. évi augusztus hó 5-én.

A halálesetek minősítésének és az elhunyt belügyi beosztottak el
temettetésének, emlékük megbecsülésének szabályozásáról szóló 
20/1972. számú miniszteri parancs végrehajtási utasításának 16. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a kegyeleti jellegű kiadá
sok mértékére és elszámolási rendjére vonatkozóan kiadom az 
alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A 20/1972. számú belügyminiszteri parancs és végrehajtása 
alapján a Belügyminisztérium és szervei költségvetése terhére 
a következő költségek számolhatók el:
a) a temetéssel összefüggő költségek közül:

-  a halottszállítás,
-  a temetés és
-  a temetéskor elhelyezett koszorúk költségei;

b) az elhunyt emlékének megörökítésével kapcsolatos költsé
gek közül:
-  a síremlék, emlékmű felállítás és
-  a síremlék felavatásakor történő koszorúzás költségei;

c) az egyéb költségek közül:
-  a sírgondozás,
-  a síremlék karbantartás és helyreállítás,
-  a temető kiürítésekor a holttest és a síremlék, illetőleg 

az urnasírhely (urnafülke) áthelyezésének, továbbá a 
sírhely használat bérleti ideje meghosszabbításának 
költségei;

d) az ünnepségek, megemlékezések alkalmával felmerülő ko
szorúzási költségek.
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2. A halottszállítás költségenként -  amennyiben az eltemetés 
nem az elhalálozás helyén történik és a halottszállítást a ható
ságok engedélyezték (beleértve a külföldről történő hazaszál
lítást is) a legközelebbi hozzátartozó kívánságának megfelelő 
helységbe -  a szállító vállalat (temetkezési intézet) által szám
lázott tényleges költséget kell kifizetni.
Amennyiben a halottszállítást a hozzátartozó maga végeztette 
el és a költségeket kiegyenlítette, az eredeti számla benyújtása 
ellenében a költségeket a hozzátartozó részére ki kell fizetni. 
Olyan esetben, amikor az elhalálozás időpontjában a halott
szállítást a hatóságok nem engedélyezték, de a későbbiekben 
ez lehetővé válik és a hozzátartozók a holttest exhumálását, 
elszállítását és más helységben való eltemetését kívánják, a 
halottszállítás költségét meg kell téríteni, az exhumálás és az 
újbóli temetés költségeit azonban nem.

3. A halottszállítás költségét a 14/20 „Szállítás” költségvetési té
telen kell elszámolni.

A temetés költségei

4. Az elhunytak temetési költsége a haláleset minősítésétől füg
gően számolható el.

5. A „Belügyminisztérium hősi ha lo ttijának , a „Belügyminisz
térium szolgálati h a lo ttiján ak  és a „Belügyminisztérium ha
lo ttijá n ak , valamint mindazon elhunytak esetében, akiknek 
temetését a Belügyminisztérium Kegyeleti Bizottsága szervezi, 
a temetést az elhunyt személy életútjával, tevékenységével, a 
hősi és szolgálati halottak esetében az elhalálozás körülményei
vel arányban álló színvonalon kell megrendezni és az így fel
merült tényleges temetési költségeket kifizetni.

6. A „Testület halottjá”-nak temetésekor a ténylegesen felmerült 
költség, legfeljebb azonban az intézkedés mellékletében meg
határozott összeg számolható el.

7. Egyéb esetekben -  egyéni elbírálás alapján -  a belügyi szerv 
költségére eltemetett hivatásos állományúak, nyugállomá
nyúak, szolgálati (üzemi) eredetű baleset, vagy betegség kö
vetkeztében elhalálozott polgári alkalmazottak, a tényleges 
sorkatonai szolgálat teljesítése idején elhunyt sorállományúak, 
valamint a tartalékos továbbképzés időtartama alatt elhalá
lozott tartalékos állományúak temetésénél -  ugyancsak a 
tényleges, de legfeljebb az intézkedés mellékletében megha
tározott összeg számolható el.

8. A temetési költségnormát terhelik:
a) a sírhely, urnasírhely, illetve urnafülke;
b) a sírásás;
c) a koporsó (beleértve a halottszállításhoz szükséges koporsót 

is), urna;

A halottszállítás költségei
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d) a holttesteknek azonos helységben, illetve a temetőn belüli, 
valamint a hamvasztáshoz szükséges szállítása miatt felme
rült;

e) a ravatalozás, a búcsúztatás (dalárda is), a sír megjelölésé
nek;

f) a napilapokban közzétett közlemény -  gyászjelentés stb.
-  és

g) a temetéskor a belügyi szervek (beleértve az elöljáró, illet
ve felsőbb pártszerv is) nevében elhelyezett koszorúk

költségei.

9. Nem terhelik a temetési költségnormát:
a) a katonai díszpompa biztosításával felmerülő költség;
b) a belügyi szerv képviseletében a temetésre utazó személyek 

utazási és egyéb költsége;
c) a temetés megszervezésével összefüggő utazási költség, na

pidíj, szállásköltség, telefon, távirati díjak;
d) a halottszállítás költsége (az elhalálozás szerinti helységből 

a temetés helyére);
e) a közvetlen hozzátartozóknak a temetés helyére történő 

(oda-vissza) utazás ténylegesen felmerült és igazolt költsé
ge. (Közvetlen hozzátartozónak tekintendő a házastárs, il
letőleg az együttélő élettárs, szülő, gyermek.)

10. Amennyiben az elhunyt hozzátartozói olyan temetést kíván
nak rendezni, amelynek költsége meghaladja az intézkedés 
mellékletének 1. pontja szerinti felhasználható összeghatárt, 
azt csak abban az esetben lehet megrendelni, ha a különbözeti 
összeg megtérítését a hozzátartozók írásban vállalják.

11. Amennyiben az elhunyt hozzátartozói egyházi temetést ren
deznek, nem téríthetők meg azok a költségek, amelyek a te
metés egyházi jellege miatt merülnek fel. Az egyházak által 
kezelt temetőkben levő sírhely és sírásás költségei azonban 
nem tekinthetők egyházi jellegű költségeknek.

12. A belügyi szerv költségére történő temetések esetén vásárol
ható koszorúk számát a következők szerint kell meghatározni:
a) a Belügyminisztérium Kegyeleti Bizottsága által szervezett 

temetések esetében a koszorúk számát és a koszorúzó szer
veket a Bizottság esetenként határozza meg;

b) a Belügyminisztérium hősi halottja”, „Belügyminisztérium 
szolgálati halottja” és a „Belügyminisztérium halottja” te
metésinél összesen 5- 7 db;

c) a „Testület halottja” temetésénél 3- 5 db;
d) egyéb esetekben 1- 3 db.
A „Belügyminisztérium hősi halottjai”, a „Belügyminiszté
rium szolgálati halottjai” , a „Belügyminisztérium halottjai” 
síremlékeinek időszakonkénti koszorúzásakor legfeljebb a te
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metés alkalmára megállapított mennyiség 50%-ának megfele
lő számú koszorú költsége számolható el.

13. Amennyiben az elhunyt temetését más, nem belügyi szerv vál
lalja, a belügyi szerv csak koszorúzási költséget számolhat el, 
legfeljebb az intézkedés 12. pontjában meghatározott koszo
rú mennyiség 50%-a erejéig.

14. A temetéssel összefüggő költségek közül:
a) az eltemetés 8. pontban említett költségeit a 14/92 „Teme

tési és kegyeleti kiadás” költségvetési tételen;
b) a temetésre utazó hozzátartozók utazási költségeit a 12/99 

„Egyéb személyi kiadás” költségvetési tételen;
c) a 9/a)- b)- c) pontokban említett költségeket a jogcím ter

mészetének megfelelő költségvetési tételen
kell elszámolni a haláleset minősítésére vonatkozó parancs és 
a költségszámlák alapján.

Síremlék, emlékmű felállítás költségei

15. „Belügyminisztérium hősi halottjává” , „Belügyminisztérium 
szolgálati halottjává” és a „Belügyminisztérium halottjává” 
nyilvánítottak síremlékének létesítési költsége címén az igazolt 
tényleges költség, de legfeljebb az intézkedés mellékletében 
meghatározott összeg számolható el.
Amennyiben a síremlék olyan temetőben (pl.: Nemzeti Pan
teonná nyilvánított temető), vagy temető részben kerül felállí
tásra, ahol meghatározott anyagú és formájú síremlék állítása 
kötelező, a mellékletben meghatározott értékhatártól eltérően 
a síremlék tényleges (számlázott) költsége számolható el.
A belügyi szerv költségére, vagy annak anyagi hozzájárulásá
val létesített síremléket a fegyveres testülethez való tartozást 
kifejezően, de a hozzátartozók konkrét kívánsága szerint kell 
kialakítani. Amennyiben a hozzátartozók a fegyveres testületi 
jelleggel össze nem egyeztethető síremlékhez ragaszkodnak, 
költség hozzájárulás nem adható.

16. A síremlék felállítási költséget terhelik a síremlék (emléktáb
la) elkészítésével, a felállítás helyére való szállítással, a fel
állítással, a síremlék szövegének felvésésével és a felállításkor 
a sír rendbehozásával, továbbá a síremlékavatás időpontjának 
napi sajtóban való közzétételével kapcsolatban felmerült összes

 költségek.

17. Amennyiben a hozzátartozók olyan síremléket kívánnak fel
állítani, amelynek költsége a megadott értékhatár összegét 
meghaladja, értelemszerűen az intézkedés 10. pontjában fog
laltak szerint kell eljárni.

18. Urnasírhelyre megfelelő kisméretű síremléket, urnafülkére 
emléktáblát kell készíttetni a síremlékre vonatkozó szabályok 
szerint.
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19. A hősi halott emlékének az utolsó szolgálati helyén történő 
megörökítésére felállított emléktábla, továbbá nevének a hősi 
halottak emlékművére való felvésési költsége a költségvetés 
terhére, a síremlék felállítási költségén túlmenően számol
ható el.

20. Síremlék felavatásakor a belügyi szerv költségvetése terhére 
a szükség szerinti, de legfeljebb a temetés esetére megállapí
tott mennyiség 50%-ának megfelelő számú koszorú helyez
hető el.

21. A hősi halottak síremlékeinek, emléktábláinak felállításával 
és a napi sajtóban való közzétételével kapcsolatos, valamint a 
felavatáskori és időszakonkénti koszorúzás költségeit a 14/92 
,,Temetési és kegyeleti kiadás” költségvetési tételen kell el
számolni.

A sírgondozás, karbantartás és a helyreállítás költségei

22. A „Belügyminisztérium hősi halottja”, a „Belügyminisztérium 
szolgálati halottja” és a „Belügyminisztérium halottja” sírja, 
illetve síremléke stb. gondozásáról, amennyiben hozzátarto
zója nem végzi el, a tényleges költség erejéig a költségvetés 
terhére, folyamatosan gondoskodni kell.
A sírgondozás a síremlék megóvására, karbantartására, a sír 
és környezetének rendbentartására, az ültetett növények, vi
rágok öntözésére, ápolására terjed ki.

23. A folyamatos gondozásra a temetőt fenntartó vagy kezelő 
szervvel szerződést kell kötni. A szerződésben rögzíteni kell a 
gondozással kapcsolatos szolgáltatásokat, azok költségeit és a 
költségek kiegyenlítésének módját.
Amennyiben a gondozásra szolgáltató szervvel szerződést köt
ni nem lehet, úgy arról szükség szerint alkalmi munka kereté
ben kell gondoskodni.

24. A felmerülő tényleges költségeket a 14/92 „Temetési és ke
gyeleti kiadás” költségvetési tételen, alkalmi munka kereté
ben való elvégeztetés esetén a 11/60 „Alkalmi munkások illet
ménye” költségvetési tételen kell megfelelő bizonylat alapján 
elszámolni.

A sírok áthelyezésének, a sírhelyek bérleti ideje 
meghosszabbításának költségei

25. A „Belügyminisztérium hősi halottja”, a „Belügyminisztérium 
szolgálati halottja” , illetve a „Belügyminisztérium halottja” 
esetében a sírhely lejárt használati ideje a költségvetés terhé
re meghosszabbítható. A sír és síremlék áthelyezésének költsé
ge csak a Belügyminisztérium Kegyeleti Bizottságával történt 
előzetes egyeztetés mellett számolható el.

26. A sír (urna) áthelyezésének, a használati idő meghosszabbítá
sának -  a fenntartó szerv által számlázott -  tényleges költ-
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sége a 14/92 „Temetési és kegyeleti kiadás” költségvetési té
telen számolható el.

Vegyes rendelkezések

27. Ha az elhunytat más szerv is halottjának tekinti, törekedni 
kell a temetési költségek viselésének megosztására. Az ilyen 
címen beérkező összegeket a 69/90 „Átvett egyéb pénzeszköz” 
költségvetési tételen kell bevételezni, a BM szerv által a má
sik szervnek teljesített kifizetést pedig temetési hozzájárulás 
címén kell a jogcímnek megfelelő költségvetési tételen elszá
molni.

28. Olyan belügyi dolgozó, vagy nyugállományú elhalálozásakor, 
akinek temetéséről nem belügyi szerv gondoskodik, a társadal
mi önkéntes segítők, továbbá a Belügyminisztérium szerveivel 
szorosan együttműködő személyek temetése esetén a résztve
vő szerv költségvetése terhére egy db koszorú költsége elszá
molható.

29. Az elhalálozással kapcsolatosan a Társadalombiztosítási Igazga
tóság által folyósított temetkezési segély a belügyi szerv költ
ségviselése esetén is az elhalálozott jogosult hozzátartozóját il
leti meg.

30. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba. Rendelkezéseit 
a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. Az intézkedés 
megjelenése előtt lezárt elszámolásokat az intézkedés megje
lenése miatt módosítani nem lehet.
Ezzel egyidejűleg a 2/1973. számú BM Terv- és Pénzügyi cso
portfőnöki utasítás, valamint a módosítására kiadott 4/1977. 
számú és az 5/1981. számú BM Terv- és Pénzügyi csoportfő
nöki intézkedés hatályát veszti.

K IN CSES ZOLTÁN s. k.,
r. vezérőrnagy 

főcsoportfőnök-helyettes

Készült: 330 példányban.
Felterjesztve: pénzügyi-anyagi-műszaki miniszterhelyettes elvtársnak. 
Kapják: elosztó szerint.
Nyt. sz.: 4- 14- 35/1983.
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A temetési kölségek összegei

1. Temetési költségnormák: 
1 1 . 0 0 0 , -

a) az intézkedés 6. pontja alá tartozó esetben 9000,- Ft
b) az intézkedés 7. pontja szerinti temetés esetében 9000,- 7500,- Ft

9002. Koszorúk átlagára: 800,- Ft
(indokolt esetben -  téli időszak -  a parancsnok engedélyé
vel legfeljebb 25%-kal túlléphető)

3. Síremlék felállítás költsége
az intézkedés alapján jogosultak részére
a tényleges költség, de legfeljebb 30 000,-  Ft

M elléklet a 17/1983. számú BM Terv- és Pénzügyi csoportfőnöki intézkedéshez
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