Urnatemetői Szabályzat
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) és a
végrehajtása tárgyában kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vhr), valamint a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által 2015. évben kiadott, a Magyar Katolikus Egyház
temetőiről, temetkezési tevékenységéről és a katolikus egyházi szertartás szerinti temetkezésről
szóló Szabályzat (a továbbiakban: MKPK Szabályzat) alapján az Újpest-Kertvárosi Szent István
Plébánia (székhelye: Budapest 1046 Rákóczi tér 4-8. a továbbiakban: Plébánia) a tulajdonában levő
ún. urnatemető használatának rendjéről (működéséről) az alábbi szabályzatot (a továbbiakban:
szabályzat) alkotja és teszi közzé.

A szabályzat célja
1. §
A szabályzat célja, hogy a Plébánia tulajdonában levő urnatemetőben mint egyházi tulajdonú
temetkezési emlékhelyen (a továbbiakban: urnatemető) zavartalan legyen a temetkezési
tevékenység, ezen emlékhely szent jellegének védelme, illetve ennek előmozdítása, az elhunytak
illő és tisztességes eltemetése, emlékük méltó megőrzése és ápolása, a kegyeleti jogok
érvényesítése.

A szabályzat hatálya
2.§
(1) A szabályzat hatálya kiterjed a Plébániára mint az urnatemető tulajdonosára, egyben
fenntartójára és üzemeltetőjére, továbbá azokra az egyházi és világi személyekre (klerikusok,
alkalmazottak, megbízottak), akik az urnatemető fenntartásában, üzemeltetésében és temetkezési
szolgáltatási tevékenység végzésében, valamint a katolikus egyházi szertartás szerinti
búcsúztatásban bármilyen módon részt vesznek, illetőleg azokra, akikre nézve e tevékenységek
során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.

(2) Az urnatemető Budapest 1046 Rákóczi tér 4-8. alatt található, az ingatlan-nyilvántartásban
73348 hrsz. alatt felvéve.

Általános rendelkezések
3. §
(1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtti tiszteletadás joga mindenkit
megillet.
(2) Az urnatemetőben - általában - csak annak a halottnak a hamvait tartalmazó urna helyezhető el,
akit megkereszteltek.
(3) Nem megkeresztelt halott hamvait tartalmazó urna elhelyezése abban az esetben lehetséges, ha
az elhunyt a keresztség felvételére készült, vagy feltehető, hogy megkeresztelték volna. (pl.
megkeresztelt szülők halva született, vagy megkeresztelés előtt álló hirtelen meghalt gyermekének
temetése).
(4) Engedélyezhető annak a keresztség nélkül meghalt személynek a hamvait tartalmazó urna

elhelyezése is, aki életében hathatósan tevékenykedett a katolikus egyház érdekében, illetve javára.
Engedélyezhető a nem megkeresztelt halott hamvait tartalmazó urna elhelyezése akkor is, ha az
eltemetést kérő megkeresztelt személy.
(5) A (3)-(4) bekezdés szerinti esetekben az engedélyt a Plébánia plébánosa írásban adja meg.

Az urnatemető használatának, a kegyeleti jog gyakorlásának szabályai
4.§
Az urnatemetőben mindenki a temetkezési hely funkciójának, csendjének és a kegyeletnek
megfelelő magaviseletet köteles tanúsítani. Tilos minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely
a látogatók körében megbotránkozást kelt vagy kelthet, illetve kegyeletsértő, zavarja vagy
akadályozza a kegyeleti jog gyakorlását/gyakorolhatóságát. Az urnatemetőben 10 éven aluli
gyermek felügyelet (kísérő) nélkül nem tartózkodhat. Az urnatemetőbe állatot bevinni, beengedni –
a vakvezető kutya kivételével – tilos.
5.§
(1) A temetési szertartást követő 2 nap után a virágok, koszorúk az urnatemető rendjének és
tisztaságának megőrzése érdekében eltávolíthatók az urnatemetőből. A határidő elteltével ottmaradt
élő virágokat (koszorúkat) a Plébánia áthelyezi a templomba a Szűz Mária mellékoltárhoz vagy a
Lourdes-i kápolnához. A temetési szertartás után, 48 óra elteltével élő virág elhelyezése a Wass
Albert parkban a kijelölt helyen lehetséges. Kisméretű művirág, koszorú vagy szalmavirág a
fedlapra szerelt akasztóra függeszthető.
(2) Az Urnatemetőben gyertya, mécses nem gyújtható. Gyertyagyújtás a plébánia kertben Jézus
Szíve szobor mellett kijelölt helyen lehetséges.

6.§
Az urnafülke záró(fed)lapjára az eltemettető kérésének megfelelően a Plébánia készítteti el a
sírfeliratot és szereltetheti fel az akasztót.
7.§
(1) Ha a temetés egyházi szertartás keretén belül történik, annak rendje a következő: a hamvakat
tartalmazó urnát urnakoporsóban kell elhelyezni. Az egyházi szertartás a Plébánia templomának
szentélyében, vagy kápolnájában, vagy az altemplomának kápolnájában tartható meg. Az
urnakoporsó kikísérése az urnatemetőbe, ott áldás adása és az urna elhelyezése a megváltott
temetési helyre. Az urnafülke záró(fed)lappal történő lezárása.
(2) Amennyiben az eltemettető nem egyházi szertartás keretén belül kéri az urna elhelyezését,
lehetőség van egyszerű áldással is kegyeletessé tenni a temetést.
8.§
(1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta. Temetéskor a megváltást a Szerződés
bemutatásával igazolni kell. A rendelkezésre jogosult a megváltáskor, vagy a megváltási idő alatt
írásban nyilatkozhat arról, hogy akadályoztatása esetén a temetéssel kapcsolatos intézkedési jogot
kinek a részére engedi át.

(2) Az urnahely feletti rendelkezési jogot a rendelkezésre jogosult a hamvak elhelyezése előtt más
részére térítésmentesen vagy térítés ellenében továbbadhatja, azonban az átruházás a rendelkezési
jog időtartamát nem hosszabbítja meg. Az átruházás időpontjától számított 15 napon belül az új
rendelkezésre jogosultnak a közöttük létrejött szerződésről készült okirat csatolásával e tényt
írásban be kell jelentenie a Plébániának. A bejelentés elmulasztásából eredő károkért a Plébánia
felelősséggel nem tartozik. Az átruházási jogutód a bejelentéssel egyidejűleg köteles az urnafülke
megváltása összegének 2%-át adminisztrációs díjként a Plébániának megfizetni.
(3) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása:
a) ha a megváltási idő letelik, és újraváltás nem történik,
b) ha a temetési hely felett rendelkező személy rendelkezése alapján az urnát onnan
elszállítják,
c) ha „vis maior” következtében az Urnatemető megsemmisül.
(4) Ha az elhunytak hozzátartozói nem hosszabbítják meg az urnahely feletti rendelkezési időt,
akkor az urna egy, a plébánia által kialakított közös sírhelyre kerül.
(5) A korábban érvényben lévő urnatemetői szabályozások idején történt, el nem évülő nyughelyek
megváltására szóló szerződések e Szabályzat által nem érintettek, a rendelkezési jog az egyes
szerződések értelmében továbbra is fennáll.

Az Urnatemető temetési helyeivel, a gazdálkodással kapcsolatos szabályok, a
temetőgondnokság
9.§
(1) Az urnatemetőben a temetési helyek a következők:
a) urna befogadására alkalmas fülke,
b) koporsó elhelyezésére alkalmas fülke,
(2) Az urnafülke megváltási díja az abban elhelyezni kívánt urnák számától és az urnafülkének az
urnatemetőben fellelhető helyétől függ.
(3) Az urnatemetőben az urnafülkék használati ideje 10 vagy 25 év, amely a megváltási díj
kifizetésének időpontjában, az (5) bekezdésbe foglalt szerződésmegkötésének időpontjában
kezdődik.
(4) Az urnafülke megváltásáért megváltási díjat, újraváltásáért újraváltási díjat kell fizetni. A díjakat
a Plébánia évenként határozza meg.
(5) A megváltott és újraváltott urnafülke pontos helyét és a megváltási díját az urnafülke felett
rendelkezési jog gyakorlására jogosulttal kötött szerződésben fel kell tüntetni.
(6) Az urnatemetővel kapcsolatban vezetett nyilvántartások alapján a hivatalos irodai időben
(nyitvatartási idő) a kegyeleti jogokat gyakorolni kívánó által felvilágosítás kérhető megváltott
urnafülke fellelhetőségi helyéről. A nyilvántartásokba azonban csak az tekinthet be, akit arra a Tv.
feljogosít.
(7) A temetési helyek megválthatóak temetés esetén vagy temetés nélkül is.
(8) A megváltási összegből a plébános engedményt adhat – rendkívüli esetben méltányossági okból
eltekinthet tőle.
(9) Az Urnatemetővel, temetkezésekkel kapcsolatos ügyintézés, félfogadás helye a plébánia irodája,
ideje a mindenkori irodaidővel megegyezik.
(11) Az urnahely megváltását a Szerződés aláírásával kell dokumentálni és a temetési helyért
befizetett összegről a megváltó számára ÁFA-s számlát kell kiállítani, amely egyértelműen
bizonyítja a temetési hely megváltását.
(12) A temetési hely feletti rendelkezési jog csak újraváltással hosszabbítható meg.

10.§
(1) Az urnatemetővel kapcsolatos gondnoksági feladatokat a Plébánia keretébe tartozó
temetőgondnokság, mint a Plébánia belső szervezete látja el.

Urnafülke felnyitása
11. §
Ha az urnafülkét bármely okból fel kell nyitni [záró(fed)lap levétele], ez minden esetben legalább a
temetőgondnok(ság) személyes jelenlétében történhet, aki/amely a felnyitás tényét aláírásával
igazolja.

Az urnatemető látogatásának szabályai
12.§
(1) Temetési szertartás alatt az urnatemető látogatásával keletkezett hang(oskodás) vagy egyéb hatás
(ének, zene, stb.) nem zavarhatja a szertartást.
(2) Az urnatemető nyitva tartása: októbertől márciusig minden nap 7 órától 18 óráig áprilistól
szeptemberig 7 órától 19:30 óráig
(3) A (2) bekezdésen kívül Halottak napján, Mindenszentek ünnepén, illetve az ehhez legközelebb
eső hétvégén az urnatemető 7 órától 21 óráig látogatható.

Kegyeleti szolgáltatások feltételei
13. §
A Plébánia ravatalozási szolgáltatást is végez, ezért díjat kell fizetni. A díjakat a Plébánia állapítja
meg.

A temetési szertartásra felkérés, a szertartást végző egyházi személyek
14. §
(1) A temetési szertartás megtartására felkérés a temetés ügyintézésével egy időben, vagy különkülön is történhet a Plébánia Hivatalában ügyfélfogadási időben. Az ügyfélfogadási időt a Plébánia
hirdetőtábláján elhelyezett tájékoztató tartalmazza, de megtudható a Plébánia honlapján is. (2) A
katolikus temetési szertartást a Plébánia papja (vagy a papjai közül felkért pap), vagy az eltemettető,
illetve – ha ilyen egyházi szervezet az (fő)egyházmegyében működik - a Katolikus Temetői
Lelkészség által felkért más katolikus pap végezheti. (3) A 3. § (2)-(4) bekezdésben részletezett
esetekben a temetési-búcsúztatási szertartást a Plébánia papján, vagy papjai közöl felkért papon
kívül az eltemettető által felkért más katolikus pap vagy protestáns (pl. evangélikus, református)
egyházi személy végezheti.

Egyházi személyek nyugvóhelyének gondozása
15.§
A Plébánia urnatemetőjében eltemetett egyházi személyek nyugvó helyének gondozásáról a
Plébánia felelős gondoskodni.

Záró rendelkezések
16. §
(1) Ez a szabályzat 2016. április 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a Plébánia által 2015. március 15én kiadott temetőszabályzat hatályát veszti.
(2) A szabályzatot a Plébánia képviselőtestülete 2016. március 20. napján megtartott ülésén
megtárgyalta és elfogadta.
(3) A szabályzatot az urnatemetőben ki kell függeszteni.
(4) A szabályzatot az urnafülke feletti rendelkezési jogot szerzővel, illetve az eltemettetővel meg
kell ismertetni.
(5) Ebben a szabályzatban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Tv., a
vhr., és más világi jogforrások [vö. MKPK Szabályzat 4. § (1) bekezdésének 11. pontja), valamint
az MKPK Szabályzat és más egyházi jogforrások [vö. MKPK Szabályzat 4. § (1) bekezdésének 19.
pontja) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

2016. március 20.

Plébánia képviseletében:
………………………..
plébániai kormányzó
Mellékletek:
- a szabályzat hatályba lépésének idején aktuális ravatalozási és stóladíj jegyzéke,
- a szabályzat hatályba lépésének idején aktuális megváltási díjak jegyzéke.

1. sz. melléklet

A temetéssel kapcsolatos díjak
A ravatalozási díj: 10 500 Ft
A temetés stóladíja: 27 500 Ft (meghagyással kísért adomány)

2. sz. melléklet

Az altemplomi urnafülkék árai

10 évre:

1 személyes:

70 000 Ft

2 személyes:

115 000 Ft

3 személyes:

165 000 Ft

Családi urna (4 személyes)

195 000 Ft

25 évre:
1 személyes:

139 700 Ft

2 személyes:

228 600 Ft

3 személyes:

330 200 Ft

Családi urna (4 személyes)

387 350 Ft

