Árak, szolgáltatások – 2021.02.01-től
Az árak tájékoztató jellegűek!
A pontos árajánlat kiadásához kérjük, forduljanak Kollégáinkhoz
e-mailben, telefonon, vagy személyesen irodáinkban!
Köszönjük megértésüket!
1; Hamvasztás, hamvak átadása irodáinkban - urnabetétben
66.929 Ft + ÁFA-tól - ( Bruttó 85.000 Ft. – tól! )
Az árak tartalmazzák:
•
•
•
•
•

Teljeskörű ügyintézést, mely magába foglalja a Halotti anyakönyvi kivonat beszerzését, a hiányzó iratok
megkérését az illetékes anyakönyvi hivataltól; (elektronikus nyilvántartásba való felrögzítés formájában!);
Elhunyt szállítását a hamvasztóüzembe;
Hamvasztási egységcsomagot;
Hamvasztást, és az urnabetétet, urnatartó dobozt;
Szükség esetén vállaljuk, az elhunyt halottvizsgálati bizonyítványának beszerzését, hűtési díj rendezését;
valamint, hamvasztási engedély beszerzését az illetékes ÁNTSZ-től;

Hamvasztáshoz igény szerint tudunk biztosítani díszurnát és urnaszemfedőt! Bemutató termeinkben megtekinthetőek.
Urnáinkat – szemfedőinket kedvezményes áron forgalmazzuk.

Kiegészítő szolgáltatásként vállaljuk hamvasztás előtti megtekintés lebonyolításának
megszervezését a Ceglédi- esetlegesen a Csömöri krematóriumban.
Szűk családi körben, hamvasztás előtt végső búcsút vehetnek az elhunyttól, meghitt –méltóság teljes
környezetben. A többletköltségekről érdeklődjön Kollégáinktól!

2; Hamvasztás, hamvak átadása irodáinkban – díszurnával
70.866 Ft + ÁFA-tól - ( Bruttó 90.000 Ft. – tól! )
Az árak tartalmazzák:
•
•
•
•
•
•
•

Teljeskörű ügyintézést, mely magába foglalja a Halotti anyakönyvi kivonat beszerzését, a hiányzó iratok
megkérését az illetékes anyakönyvi hivataltól; (elektronikus nyilvántartásba való felrögzítés formájában!);
Elhunyt szállítását a hamvasztóüzembe;
Hamvasztási egységcsomagot;
Hamvasztást, és az urnabetétet, urnatartó dobozt;
Díszurna: 26 máz fehér kerámia urna;
Urnaszemfedő: Mimóza fehér vagy Mimóza arany;
Szükség esetén vállaljuk, az elhunyt halottvizsgálati bizonyítványának beszerzését, hűtési díj rendezését;
valamint, hamvasztási engedély beszerzését az illetékes ÁNTSZ-től;

3; Hamvak plébániára történő szállítása urnabetétben:
Bruttó 95.000 Ft-tól ( + Díszurna, urnaszemfedő )
Az árak tartalmazzák:
•
•
•
•
•
•

Teljeskörű ügyintézést, mely magába foglalja a Halotti anyakönyvi kivonat beszerzését, a hiányzó iratok
megkérését az illetékes anyakönyvi hivataltól; (elektronikus nyilvántartásba való felrögzítés formájában!);
Elhunyt szállítását a hamvasztóüzembe;
Hamvasztási egységcsomagot;
Hamvasztást, és az urnabetétet, urnatartó dobozt;
Az urna plébániára történő szállítását;
Szükség esetén vállaljuk, az elhunyt halottvizsgálati bizonyítványának beszerzését, hűtési díj rendezését; valamint,
hamvasztási engedély beszerzését az illetékes ÁNTSZ-től;

Hamvasztáshoz igény szerint tudunk biztosítani díszurnát és urnaszemfedőt! Bemutató termeinkben megtekinthetőek.
Fontos információ: hogy sok Plébánián az ikresíthető (szögletes) típusú urnát kérik előnyben részesíteni a fülkék mérete
miatt, hogy esetlegesen több urna is elhelyezhető legyen!

4; Hamvak templomi szórása, hamvasztással együtt :
• Budapest XVIII. Ker. Szent Margit Plébánia Bruttó: 195.000 Ft-tól,
• Budapest XI. Ker. Szent Gellért Plébánia Bruttó 155.000 Ft-tól,

Fontos kitétel: Mindkét Plébánián csak egyházi búcsúztatás keretén belül történhet az elhunyt búcsúztatása!
Nincs lehetőség polgári búcsúztatás lebonyolítására!

FONTOS: Egyházi búcsúztatás esetén, az elhunyt személy állandó lakhelye szerinti Plébániához
kell fordulnia a Hozzátartozónak, megrendelőnek! )
Az árak tartalmazzák:
•
•
•
•
•
•
•

Teljeskörű ügyintézést, mely magába foglalja a Halotti anyakönyvi kivonat beszerzését, a hiányzó iratok
megkérését az illetékes anyakönyvi hivataltól; (elektronikus nyilvántartásba való felrögzítés formájában!);
Elhunyt szállítását a hamvasztóüzembe;
Hamvasztási egységcsomagot;
Hamvasztást, és az urnabetétet, urnatartó dobozt;
Szükség esetén vállaljuk, az elhunyt halottvizsgálati bizonyítványának beszerzését, hűtési díj rendezését; valamint,
hamvasztási engedély beszerzését az illetékes ÁNTSZ-től;
a hamvak szállítását a kiválasztott plébániára;
templomi díjakat:
o a hamvak ravatalozási díját,
o a hamvak szórásának díját,
o névtáblát.

5; Hamvak temetői szórása, hamvasztással együtt: Bruttó 187.500 Ft-tól (Temetőtől függően! )
Budapest területén jelenleg négy temetőben bonyolítanak le szórásos temetést:

• az Újköztemetőben, a Fiumei úti Sírkertben, az Óbudai temetőben, illetve a Csömöri
Sírkertben.

- A Fiumei úti Sírkertben Cégünk nem tudja vállalni a temetések lebonyolítását!
• Téli időszakban FELÁRAT KELL FIZETNI a szórásos temetések lebonyolításához!!!
Az árak tartalmazzák:
•
•
•
•
•
•

Teljeskörű ügyintézést, mely magába foglalja a Halotti anyakönyvi kivonat beszerzését, a hiányzó iratok
megkérését az illetékes anyakönyvi hivataltól; (elektronikus nyilvántartásba való felrögzítés formájában!);
Elhunyt szállítását a hamvasztóüzembe;
Hamvasztási egységcsomagot;
Hamvasztást, és az urnabetétet, urnatartó dobozt;
Szükség esetén vállaljuk, az elhunyt halottvizsgálati bizonyítványának beszerzését, hűtési díj rendezését; valamint,
hamvasztási engedély beszerzését az illetékes ÁNTSZ-től;
Temetői díjak: amely minden olyan díjat tartalmaz, ami szükséges a szertartás lebonyolítására.

o Igény szerint tudunk segíteni polgári búcsúztatás szervezésében:
Polgári búcsúztatás díja hétköznapokon: Br. 20.000 Ft.
Polgári búcsúztatás munkaidőn túli vagy szombati temetés esetén: Br. 25.000 Ft.

FONTOS: Egyházi búcsúztatás esetén az elhunyt személy állandó lakhelye szerinti Plébániához kell fordulnia a
Hozzátartozónak, megrendelőnek! )

6; Hamvak Dunai szórása: Bruttó 210.000 Ft-tól
( Budapest Margit-híd pesti hídfő „0”-ás kikötő indulás és érkezés egy helyen! )
Az árak tartalmazzák:
•
•
•
•
•

az elhunyt hamvasztásának teljeskörű ügyintézését;
hamvakat tartalmazó speciális szóró urnát;
a hamvak eljuttatását a szórás helyszínére, a hajóra;
hamvak Dunába történő szórásának szertartását;
a szórás lebonyolításához szükséges alkalmi díjat.

o Igény szerint tudunk segíteni polgári búcsúztatás szervezésében:
Polgári búcsúztatás díja hétköznapokon: Br. 20.000 Ft.
Polgári búcsúztatás munkaidőn túli vagy szombati temetés esetén: Br. 25.000 Ft.

7; Hamvak temetése Budapesti temetőben:
Árajánlatot irodáinkban személyesen vagy telefonos egyeztetés alapján kérhetnek, vagy az
iroda@olcsotemetkezes.hu email címen. Forduljanak hozzánk bizalommal, állunk rendelkezéseikre!

Az elhunyt hamvainak elhelyezésére több választási lehetőség is kínálkozik:
•

Elhelyezés urnafülkébe, colombáriumba, mely lehet szimpla és dupla. Új, illetve meglévő.
Márvány vagy gránit lappal zárható. Erre a zárólapra kerül felvésésre az elhunyt neve, születési- és halálozási éve.
Valamint kötelező karakterként a bal felső sarokba a fülke száma. Esetlegesen a lapon elhelyezhető kis váza vagy
koszorútartó gomb, a későbbiekben történő megemlékezések megkönnyítésére, virágok és koszorúk kihelyezését
teszik lehetővé a hozzátartozók számára.
Az urnafülkék megváltási ideje az első betemetéstől számítva 10 év.

Továbbá lehetőség van az elhunyt hamvait urnasírban vagy urnakriptában elhelyezni.

•

Az urnasír a koporsós temetések mintájára földben történő elhelyezést tesz lehetővé; egy úgynevezett
urnakeszont helyeznek a földbe, ebbe kerül elhelyezésre az urna. A későbbiekben urnasírkő állíttatható, amely
személyesebbé meghittebbé teszi a sírhelyet a hozzátartozók számára. Több urna elhelyezésére szolgál. Vállalunk
Új illetve, meglévő urnasírba történő betemetést.
Meglévő urnasírnál gondoskodni kell a sírkő bontásáról és visszaállításáról. Cégünk ennek kivitelezésében is

tud segítséget szolgáltatni a Családnak.
•

Az urnakripta egy emelvénnyel ellátott létesítmény a föld felszíne felett, zárólappal záródik. Erre a zárólapra kerül
felvésésre az elhunyt neve, születési- és halálozási éve. Valamint kötelező karakterként a bal felső sarokba az
urnakripta száma. Megváltási idejük az első betemetéstől számítva 10 év. Több urna elhelyezésére szolgál.
Vállalunk Új illetve, meglévő urnakriptába történő betemetést.

8; Koporsós temetés: Bruttó 160.000 Ft.-tól + temetői díjak + sírhely díj
Elhelyezés dupla vagy szimpla koporsós sírba. Megváltási idő az első betemetéstől számítva 25 év.
Fontos tudni: hogy meglévő koporsós sírba való koporsós elhunyt betemetése során a megváltási időt
ki kell egészíteni 25 évre. Az urnás betemetés nem változtatja meg a lejárat évét!
Az árak tartalmazzák:
•
•
•
•
•
•
•

Az elhunyt temetőbe történő kiszállítása
Koporsó ( koporsóinkat, bélelve, melltakaróval és párnával forgalmazzuk )
Koporsó felirat
Sírjelző
Névtábla sírjelzőre
Rögfogó
Ügyintézési díj

o Igény szerint tudunk segíteni polgári búcsúztatás szervezésében:
Polgári búcsúztatás díja hétköznapokon: Br. 20.000 Ft.
Polgári búcsúztatás munkaidőn túli vagy szombati temetés esetén: Br. 25.000 Ft.

FONTOS: Egyházi búcsúztatás esetén az elhunyt személy állandó lakhelye szerinti Plébániához kell fordulnia a
Hozzátartozónak, megrendelőnek! )

9; Vállaljuk továbbá Meglévő koporsós sír-ba
• koporsós elhunyt betemetésének megszervezését, átvállalva a temetői ügyintézést.
Továbbá a Család igényeihez igazodva temetési időpont lekérése-egyeztetése, főkönyvi
kivonat egyeztetése, rendelkezési jog illetve érvényesség egyeztetése, rátemetés esetén az
illetékes ÁNTSZ-nél a sírnyitási engedély ügyintézése.

Költségek: Bruttó 160.000 Ft.-tól + temetői díj + részarányos sírhely díj ( 25 évre kiegészítendő!!!)
Meglévő koporsós sírnál koporsós elhunyt betemetésekor, ha sírkő van elhelyezve a síron, gondoskodni
kell a bontási és tárolási munkálatokról. Cégünk ennek kivitelezésében lehetőség szerint tud segítséget
szolgáltatni a Családnak.
FONTOS, hogy Cégünk a meglévő sírkövek állapotától függetlenül a rossz tapasztalatok alapján
NEM TUD FELELŐSSÉGET VÁLLALNI az elvégzett sírköves munkálatokért!
•

Ha viszont urnás betemetésre kerül sor meglévő koporsós sírba, és sírkő van a síron, tudnunk kell, hogy
a sír nyitott-e (keretes), esetlegesen fedlapos ( fedlap levétele- visszahelyezése szükséges ), vagy
dobozos ( bontási munkálatokra és visszaállításra ) van szükség. Cégünk ennek kivitelezésében is tud
segítséget szolgáltatni a Családnak.

( Meglévő sírba való temetésnél a sírköves munkálatoknál, ha a Család tudja, hogy kivel
készítette a sírkövet, javasolt a további temetéssel kapcsolatos sírkőmunkálatokat is az
illetékes sírkövesre bíznia! .)

10; Vidékre történő koporsós elhunyt szállítása: Bruttó 135.000 Ft-tól + szállítási díj km alapján
Az árak tartalmazzák:
•
•
•
•
•
•
•
•

Előkészítési díj
Koporsó ( koporsóinkat bélelve, melltakaróval és párnával forgalmazzuk )
Bio-zsák
Koporsó felirat
Rögfogó
Sírjelző
Névtábla sírjelzőre
Ügyintézés
Az ár annak függvényében változik, hogy milyen kiegészítő kellékeket választ a Család
• ( a koporsó felirat, rögfogó, sírjelző, névtábla sírjelzőre, nem kötelező kellék! Csak
választható! )

11; Külföldre történő koporsós elhunyt szállítása: Bruttó 220.000 Ft-tól + szállítási díj km alapján
Az árak tartalmazzák:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Előkészítési díj
Fémkoporsó
Forrasztás
Koporsó (koporsóinkat bélelve, melltakaróval és párnával forgalmazzuk)
Koporsó felirat
Sírjelző
Névtábla sírjelzőre
Rögfogó
Ügyintézés (ÁNTSZ, Halotti anyakönyvi kivonat beszerzése)
Az ár annak függvényében változik, hogy milyen kiegészítő kellékeket választ a Család

•

( a koporsó felirat, rögfogó, sírjelző, névtábla sírjelzőre nem kötelező kellék!
Csak választható! )

Munkatársaink, partnereink egytől-egyig megbízható, kiválóan felkészült, nagy tapasztalattal rendelkező
személyek, akik kellő empátiával és kimagasló tudással állnak e nehéz időkben a gyászoló családtagok mellé.
A szolgáltatásokon kívül speciális igényekkel is fordulhatnak hozzánk bizalommal, munkatársaink
mindent el fognak követni annak érdekében, hogy a hozzátartozójától vett búcsú mindenben megfeleljen a
család akaratának.
Árajánlatot irodáinkban személyesen vagy telefonos egyeztetés alapján kérhetnek, vagy az
iroda@olcsotemetkezes.hu email címen.

Forduljanak hozzánk bizalommal, állunk rendelkezéseikre!
Tisztelettel: Nagyné Pekelniczki Diána
0630/3-280-290

