Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezésről
Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
1. Általános rendelkezések
1.§ A rendelet célja, hogy az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, illetve a
temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése érdekében szabályozza és
biztosítsa a temető működési rendjét, a temetések lebonyolításának zavartalanságát a helyi
viszonyoknak megfelelően.
2.§ A rendelet hatálya kiterjed a Majosháza község közigazgatási területén működő temetőre, melyben
Majosháza Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a társtulajdonos Majosháza
Református Egyházközséggel (a továbbiakban: Egyházközség) kötött megállapodás alapján teljesíti a
köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét. A rendelet hatálya kiterjed továbbá a köztemető
fenntartására, üzemeltetésére, valamint temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző természetes és
jogi személyekre, illetve arra, akire nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek
hárulnak.
3.§ Majosházán a köztemető
- az 55 hrsz-ú ingatlanon 20/23-ad részben az Egyházközség, 3/23-ad részben az
Önkormányzat,
- az 56 hrsz-ú ingatlanon az Önkormányzat,
- a 040 hrsz-ú ingatlanon az Egyházközség
tulajdonában van.
4.§ (1) Az Önkormányzat és az Egyházközség, mint a 2. §-ban meghatározott köztemető (a
továbbiakban: temető) tulajdonosai a temető fenntartásáról és üzemeltetéséről az ELOHIM Kegyeleti
és Szolgáltató Kft-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodnak.
(2) A temető fenntartója és üzemeltetője (a továbbiakban együtt, mint üzemeltető) a temető
fenntartását és üzemeltetését a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben (a
továbbiakban: Törvény), a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet),
jelen rendeletben, illetve a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott rendelkezések
szerint látja el.
(3) A temető üzemeltetője évente tájékoztatja az Önkormányzatot a kegyeleti közszolgáltatással
összefüggő tevékenységéről, bevételeiről, kiadásairól. Az üzemeltető ezen tájékoztatót a tárgyévet
követő év április 15-éig köteles a Polgármesteren keresztül a Képviselő-testület felé megküldeni.
(4) A temetőben a sírhelyek látogatása és a temetési szertartás, illetve a temető fenntartási feladatainak
teljesítése során keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről és elszállításáról a temető üzemeltetője
köteles gondoskodni. A temető üzemeltetőjének általános hulladékszállítási kötelezettsége nem terjed
ki a temetői szolgáltatások során keletkezett hulladékok elszállítására, ezek kezelésének tekintetében a
hulladéktermelő köteles az üzemeltetővel egyedileg megállapodni.

1

2. A temető használatának általános szabályai, a temető rendje
5. § (1) Az elhunytat eltemetni, az elhamvasztott elhunyt hamvait elhelyezni – a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel – a temetőben létesített temetési helyen lehet.
(2) A hamvakat tartalmazó urnát az eltemetésre köteles személynek a Törvény 21. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján lehet kiadni.
6. § A temetőben polgári vagy vallásos szertartás keretében végezhető temetés. A polgári és vallásos
szertartásra a Törvény 1. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.
7. § (1) A temető nyitva tartási idejét a temető üzemeltetője állapítja meg, amelyet – a temető rendjét
szabályozó hirdetményekkel együtt - a temető bejáratánál jól látható helyen ki kell függeszteni.
(2) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő, a kegyeleti jogokat tiszteletben tartó
magatartást köteles tanúsítani.
(3) A temető területére gépjárművel behajtani – a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító, a
temetkezési tevékenységben résztvevő, illetve a szemétszállító gépjárművet kivéve – tilos.
(4) A temető területén tilos a tűzrakás. Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél fokozott körültekintéssel
kell eljárni, ügyelve arra, hogy tűz ne keletkezzen.
(5) A temető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.
(6) A temetőbe állatot bevinni – a vakvezető kutya kivételével – tilos.
8. § (1) A temetőt és létesítményeit, valamint tartozékait, a sírokat, az azon lévő tárgyakat, a
síremlékeket, a növényzetet megrongálni, beszennyezni, a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat
illetéktelenül elvinni tilos.
(2) A temető területén talajt és gyepet engedély nélkül felásni, és a növényeket máshova elvinni tilos.
A temető területéről földet kivinni tilos.
(3) A sírhely mellett padot elhelyezni, lépcsőt építeni csak a temető üzemeltetőjének engedélyével, a
megváltott sírhely területén belül lehet, az elhelyezés a sírhelyek között előírt távolságot, vagy a
közlekedő út méretét nem csökkentheti. Engedély nélkül, vagy tiltott helyre terjeszkedően létesített
padot az üzemeltető felszólítására a létesítő köteles elbontani, illetve az elbontás költségeit
megtéríteni.
9. § (1) A temetőben a temetési helyek gondozásáról, a gyomtalanításról a temetési hely felett
rendelkező személy gondoskodik. A temetési hely gondozása úgy végezhető, hogy az ne sértse más
elhunyt hozzátartozójának, illetve a látogatóknak a kegyeleti érzéseit, és ne akadályozza azokat a
sírgondozásban. A temetési hely gondozása során a szomszéd temetési hely nem sérülhet.
(2) Sírgondozás céljára a vízhasználat díjmentes. A temetési helyek gondozása során keletkező
hulladék a temetési helyek között nem tárolható. A temetési helyek kerítéssel nem határolhatók körül.
(3) A temető területén csak a temetési helyek díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorú, virágcsokor,
dísznövény, váza, mécses, sírlámpa stb.) szabad elhelyezni, illetve a temetési helyek díszítésére
szolgáló növényeket szabad ültetni. Ezek a tárgyak, növények a temetési hely méreteit nem
haladhatják meg. A temetési helyekre ültetett növények kifejlett magassága legfeljebb 1 méter lehet.
nem terhelhetik eltakarítandó maradványokkal a temető területét, és nem akadályozhatják a sírok
közötti közlekedést, azok megközelítését. Fát, cserjét a temető területén csak az üzemeltető vagy az
általa megbízott személy ültethet.
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(4) A temetőben keletkezett hulladékot, elszáradt koszorút, virágot csak a kijelölt hulladékgyűjtő
helyre, konténerbe szabad tenni. A hulladékgyűjtő-hely kijelöléséről az üzemeltető gondoskodik.
(5) A temető üzemeltetője elvégeztetheti a gondozatlan, kegyeletet sértő, elhanyagolt sírok
rendbetételét, gyomtalanítását – különösen nagyra nőtt fák, bokrok, elgazosodott növények esetén –,
és a rendbetétel költségeit a temetési hely gondozására kötelezettel megtéríttetheti.
10. § (1) A temetőben temetések alkalmával, vagy javítás, felújítás céljából megbontott síremléket
fagyos időszak kivételével 180 napon belül eredeti állapotába vissza kell állítani. A megbontott
síremlék egyes darabjait idegen sírokon tárolni tilos, elszállításáról az eltemettető és a megrendelő
köteles gondoskodni.
(2) Kő, beton, továbbá egyéb nem kommunális hulladék elhelyezése tilos, annak elszállításáról a
temetőben a szolgáltatást nyújtó köteles gondoskodni a temető üzemeltetőjével kötött megállapodás
keretében. A temető üzemeltetője jogosult a temető területén gyakorolt vállalkozói tevékenységek
során keletkező hulladék kezeléséért a hulladék termelőjének díjat felszámítani.
3. Temetési hely
11. § (1) A temető területén sírhelytáblák, urnasírhely-tábla és urnafal található. A sírhelytáblákat
folyamatos sorszámozással ellátott sorokra kell felosztani. A sorokban a temetési helyeket a temető
üzemeltetője jelöli ki. A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési
helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytáblák számozását a
helyszínen is fel kell tüntetni. A sírhelytáblákat az üzemeltetőnek elő kell készíteni a folyamatos
temetésre. Az elhaltakat az elhalálozás idejének sorrendje szerint következő temetési helyre kell
temetni, kivéve a kettős sírhelyeket, illetve a rátemetést. Indokolt esetben a temető üzemeltetője ettől
eltérhet.
(2) A temető üzemeltetőjének a temetőről térképét (vázrajzot) kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni,
hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva. A temető részletes
térképét a temető bejáratánál ki kell függeszteni, és a változásokkal legalább évenként ki kell
egészíteni.
12. § (1) A temetőben koporsós temetésre szolgáló temetési hely egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt
lehet.
(2) Hamvasztásos temetés esetén a hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírhelybe és
urnasírboltba, illetve rátemetéssel koporsós temetési helyre eltemetni lehet. Rátemetésnél az urna a
koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.
13. § (1) A temetőben lévő temetési helyek méretei:
a) egyes sírhely:
210 cm x 90 cm,
b) kettős sírhely:
220 cm x 190 cm,
c) gyermeksírhely:
130 cm x 60 cm,
d) urnasírhely:
80 cm x 60 cm.
e) sírbolt (kripta):
a Kormányrendelet 11. § (5) bekezdése szerint.
(2) A temetőben lévő temetési helyek mélységi méreteire a Kormányrendelet 11. § (3) és (7)
bekezdésében foglaltak az irányadók.
(3) A temetési helyek egymástól való távolságának legalább 60 cm-nek kell lennie. A temetőben a
korábban kialakított körülményeket adottnak kell tekinteni. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm
lehet.
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14. § (1) Mélyített felnőtt sírhelybe – amelynek mélysége 220 cm – a népegészségügyi feladatkörében
eljáró járási hivatal sírnyitási engedélyével, a jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott
megváltási és újraváltási díj ellenében még egy koporsó temethető. A mélyített sírhelyben elhelyezett
két koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a
sírhelyben még négy urna helyezhető el.
(2) Az egyes urnafülkébe egy, a kettős urnafülkébe kettő urna helyezhető el. Az urnasírhelybe
legfeljebb négy urna temethető. Az egyes koporsós temetési helyre négy, a kettős koporsós temetési
helyre nyolc urna temethető.
15. § (1) Sírboltot (kriptát) csak kiviteli terv alapján, az üzemeltető által kijelölt helyre lehet építeni. A
kiviteli tervet az üzemeltetőnek be kell mutatni, a sírboltépítési munkák végzésének időpontját és
várható időtartamát az üzemeltető számára be kell jelenteni.
(2) A sírbolt felett rendelkezőnek azt kell tekinteni, aki az Egyházközség részére a megváltási díjat
megfizette, és erről igazolást mutat be az üzemeltetőnek. Arra nézve, hogy a sírboltba kik
temetkezhetnek, a sírbolt felett rendelkezőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók.
(3) A sírboltba koporsóban csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen
kívül a sírboltba férőhelyenként további három urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a
temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben nem tett rendelkezést, úgy a sírboltba az elhalt
hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők. A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban
elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni, és hamvasztás
után urnában, illetve gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a
maradványok csak urnahelynek számítanak.
16. § (1) A temetési hely megjelölésére létesítendő síremléket szilárd talajra kell építeni. Magassága a
talapzattal együtt legfeljebb 150 cm, urnasíremlék esetében legfeljebb 80 cm lehet. A temetőben
felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak a temető üzemeltetőjének történő
előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint lehet.
(2) A sírjelre és a síremlékre a Kormányrendelet 13-14. §-ában, a biztonságos használatot
veszélyeztető sírjel vagy sírbolt helyreállítására a Kormányrendelet 15. §-ában foglaltak az irányadók.
4. Temetési hely feletti rendelkezési jog
17. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jogot annak megváltásával lehet szerezni. Temetkezési
helyet megváltani – a kettős sírhely üresen maradó felének kivételével – kizárólag haláleset
bekövetkezése miatt lehet.
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):
a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;
b) sírbolt esetén 60 év;
c) urnasírhely esetén 25 év;
d) urnafülke esetén 15 év.
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítására (újraváltására) a Korm. rendelet 18. §
(2) bekezdésében és a jelen rendelet 1. számú mellékletében foglaltak az irányadók.
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(4) A temetés hely feletti rendelkezési jogért megváltási díjat kell fizetni, melynek mértékét jelen
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A megváltási díjat az első megváltás alkalmával az
eltemettető vagy az általa megbízott, az újraváltáskor a temetési hely felett rendelkezni jogosult, vagy
annak örököse, illetve általa megbízott köteles megfizetni. A megváltási díjat minden esetben a
temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni. Ha a rátemetés miatt a sírhely használati
ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos részét kell megfizetni.
(5) Ha kettős sírhelynél az első koporsós temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem
történik, a rendelkezési jog megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a rendelkezési jogot ismételten
megváltja.
(6) Ha a sírhely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó – a használati idő lejárta előtt – a holttest
maradványokat (hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben található új sírba helyezi el, az új
sírhely feletti rendelkezési jog megváltási díja az eredeti sírhely megváltási árának időarányos
összegével csökken.
(7) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a holttestet más temetési helyen
kívánja eltemetni, úgy a megváltási díj időarányos részét – a visszatérítéskor érvényben lévő díjtételek
alapulvételével – vissza kell téríteni. A megváltott, de fel nem használt temetési helyről érvényesen
csak a temető üzemeltetőjénél tett nyilatkozattal lehet lemondani.
(8) A temetési helyek adásvétel, csere és ajándékozás tárgyát nem képezhetik.
5. Temetőben végzett temetkezési szolgáltatások és egyéb vállalkozói tevékenységek szabályai
18. § (1) A temetkezési szolgáltató köteles az elhunytat a temetést megelőzően legalább 24 órával
beszállítani a temetőben lévő halott-hűtőbe. A temetőbe szállított holttest hűtéséről a ravatalozásig,
illetve az eltemetésig folyamatosan gondoskodni kell. A temető halott-hűtőjébe az elhunytak csak
azonosítás, szabályszerű átadás-átvételt és az okmányoknak az üzemeltető részére történő átadását
követően kerülhetnek. Ha a temető üzemeltetője az azonosság megállapítása vagy az okmányok
tekintetében hiányosságot észlel, az átvételt felfüggeszti, és a halottvizsgálati bizonyítványt kiállító
orvost, valamint az illetékes intézetet értesíti.
(2) A temetkezési szolgáltatások közül kötelező az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének
igénybevétele a temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a célra
rendszeresített szállító járművön történő szállításával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással,
sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására.
(3) A temetkezési szolgáltatók a köztemetői létesítmények, valamint az üzemeltető által biztosított
szolgáltatás igénybevételéért jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjat kötelesek az
igénybevételt megelőzően az üzemeltető részére megfizetni, amely díjak megfizetésére a temető
üzemeltetője – a Kormányrendelet 55. § (1) bekezdése alapján – is köteles, amennyiben temetkezési
szolgáltató tevékenységet végez.
(4) A temetőben temetkezési szolgáltatás, üzletszerű tevékenység kizárólag a Kormányrendeletben
meghatározott részletszabályok alapján folytatható. A temetkezési szolgáltatók kötelesek
együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető üzemeltetőjével, az illetékes
hatóságokkal, más szolgáltatókkal és érdekeltekkel.
(5) A köztemetői létesítmények, valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételére
vonatkozó igényeket az üzemeltető felé kell bejelenteni, legalább az igénybevételt megelőző 24
órával. Amennyiben a temetkezési szolgáltató a (3) bekezdésben foglalt befizetési kötelezettségének
nem tesz eleget, a temetői létesítményt nem veheti igénybe.
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19. § (1) A temetőben síremlék-, valamint sírboltépítési, -bontási, továbbá javítási, felújítási munkákat
és egyéb sírköves tevékenységeket a rendelkezni jogosult megbízása alapján bármely egyéni, vagy
társas vállalkozás végezhet, amely a tevékenység végzésére jogosult, és a temető üzemeltetőjével,
illetve tulajdonosával szemben tartozása nincsen. A munkavégzést a munka megkezdése előtt legalább
egy munkanappal írásban be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének, a tevékenység megkezdését
megelőzően az üzemeltetővel egyeztetni kell, és az üzemeltetőnek a temető rendjével kapcsolatos
utasításait be kell tartani.
(2) Amennyiben vállalkozó engedélyköteles tevékenységet kíván a temető területén folytatni, köteles
az engedélyt is bemutatni a temető üzemeltetője részére.
(3) Építési, illetve bontási munkát csak a temető üzemeltetőjének helyszíni szemléje után lehet
megkezdeni. Síremlék, sírbolt megépítését az engedély megadásától számított 2 hónapon belül el kell
végezni. A 2 hónap lejárta után, ha nem történik meg a síremlék megépítése, az engedély hatályát
veszti.
(4) Síremlékkel, sírbolttal kapcsolatos sírköves kivitelezői munkák hétköznap 700 órától 1800 óráig
végezhetők a temetőben. Szombaton, vasárnap és ünnepnap szakipari munka nem végezhető.
(5) A temetőben bármilyen munka a Kormányrendelet 23. §-ában foglaltaknak megfelelően végezhető,
továbbá a temetőben munkát végző vállalkozó köteles munka közben és a munkálatok befejezését
követően a törmeléket, hulladékot elszállítani vagy elszállítatni, és a temetési hely környezetét
rendezetten, tisztán hagyni. A temető útvonalain a munkavégzés tilos. Az utakon semminemű anyagot
lerakni, tárolni, építés céljára előkészíteni tilos. Betonozáskor keverőlemez használata kötelező, vagy
hozott készbeton használható fel.
(6) A temetőben az (1) bekezdésben felsorolt munkát végző személy igénybe veheti az üzemeltető
által biztosított közműveket (utakat, szeméttárolót, víz, villanyáramot, stb.), és ezek használatáért
temető-fenntartási hozzájárulási díjat köteles fizetni a munka bejelentésével egyidejűleg.
20. § (1) Jelen rendelet 1. számú mellékletében kerül megállapításra:
a) a temetési helyek megváltásának, illetve újraváltásának díja,
b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által
fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja,
c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti díjakat az Egyházközség pénztárába kell befizetni.
(3) A temető fenntartásának és üzemeltetésének költségeire a Képviselő-testület biztosítja a fedezetet
az üzemeltető részére az (1) bekezdés b) és c) pont szerinti díjakból, amelyeket közvetlenül az
üzemeltető szed be.
6. Nyilvántartások vezetése
21. § (1) A temető üzemeltetője által vezetett kötelező nyilvántartásokra és azok tartalmára a Törvény
18. §-a az irányadó.
(2) A temetőtérképet a nyilvántartó könyvvel és a sírboltkönyvvel összhangban az üzemeltető köteles
vezetni. A temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak az Egyházközség és az
Önkormányzat engedélyével történhet a térkép egyidejű módosításával.
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7. Záró rendelkezések
22. § (1) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Törvény és a Kormányrendelet
szabályai az irányadók.
(2) Jelen rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba.

Kis Gábor
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:
A rendelet 2018. február 16. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára
történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző
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1. számú melléklet
A temetőben alkalmazandó díjak
1.

A temetési hely megváltásának és újraváltásának díja:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2.

Egyes sírhely:
Kettős sírhely:
Sírbolt (hétszemélyes):
Urnasírhely:
Urnafülke:
Gyermeksírhely (10 éves korig):

A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a
temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:
Létesítmény (Ravatalozó) igénybevételének díja:
Ravatalozás eszközeinek használati díja:
Kegyeleti szakszolgálat a ravatalozáshoz:
Ravatalozás temetőn belül
Elhunyt hűtése: 72 óráig
72 órán túl
Sírásás, sírhelynyitás:
Urnasír ásás:
Urnaelhelyezés:
Hantolás: koporsós
urnás
Exhumálás 5 éven belül:
5-15 év között:
15 éven túl:

3.

20.000 Ft/25 év
40.000 Ft/25 év
80.000 Ft/60 év
20.000 Ft/25 év
30.000 Ft/15 év
10.000 Ft/25 év

A temetkezési szolgáltatók kivételével
a temetőben vállalkozásszerűen munkát
végzők által fizetendő temető-fenntartási
hozzájárulási díj (sírköves napidíj)

10.000 Ft+Áfa/alkalom
10.000 Ft+Áfa/alkalom
15.000 Ft+Áfa/alkalom
20.000 Ft+Áfa/alkalom
3.000 Ft+Áfa
2.000 Ft+Áfa/nap
21.000 Ft+Áfa/alkalom
11.000 Ft+Áfa/alkalom
8.000 Ft+Áfa/alkalom
12.000 Ft+Áfa/alkalom
6.000 Ft+Áfa/alkalom
90.000 Ft+Áfa/alkalom
70.000 Ft+Áfa/alkalom
50.000 Ft+Áfa/alkalom
4.000 Ft+Áfa/nap
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