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Az urnatemető szabályzata 

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 a 

Százhalombatta Római Katolikus Plébánia (székhelye: 2440 Százhalombatta, Szent László 

u. 59, a továbbiakban: Plébánia) a tulajdonában levő un. 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 azoknak, akikre nézve e 

tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak. 

(2) Az urnatemető a Százhalombatta Szent László u. 62. sz alatti 233/1 hrsz. Plébániatemplom 

kertjében található, amely a Plébánia kizárólagos tulajdonában áll. 

 

Általános rendelkezések 
3. § 

(1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtti tiszteletadás joga 

mindenkit megillet. 

 

Az urnatemető használatának, a kegyeleti jog 

gyakorlásának szabályai 
4.§ 

(1) Az urnatemetőben mindenki az ilyen temetkezési hely funkciójának, csendjének és a 

kegyeletnek megfelelő magaviseletet köteles tanúsítani. Tilos minden olyan magatartás vagy 

tevékenység, amely a látogatók körében megbotránkoztatást kelt vagy kelthet, illetve 

kegyeletsértő, zavarja vagy akadályozza a kegyeleti jog gyakorlását/gyakorolhatóságát. 

(2) Kivételt képeznek ez alól a Plébánia életéhez kapcsolódó közösségi események, 

programok. 

(3) Az urnatemetőben 10 éven aluli gyermek felügyelet (kísérő) nélkül nem tartózkodhat. Az 

urnatemetőbe állatot bevinni, beengedni – a vakvezető kutya kivételével – tilos. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900043.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=99900145.KOR&mahu=1
https://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=428
https://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=428
https://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=428
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5.§ 

(1) A temetési szertartást követő 5. nap után a virágok, koszorúk az urnatemető rendjének és 

tisztaságának megőrzése érdekében a Plébánia eltávolíthatja az urnatemetőből. 

(2) Amennyiben a koszorúkon, virágokon elhelyezett búcsúszalagokat, valamint a temetési 

szertartás alatt elhelyezett vázákat az eltemettető el kívánja vinni, azt a virágok és koszorúk 

eltávolításáig megteheti. 

(3) Az urnatemető rendjének megóvása érdekében az urnafülke záró(fed)lapján díszítés, virág 

nem helyezhető el. 

(4) Engedély nélkül elhelyezett tárgyakat a temetőgondnoki teendőkkel megbízott plébániai 

munkatárs jogosult eltávolítani. 

(5) Az urnatemetőben kizárólag élővirág helyezhető el, a kihelyezett virágtartókban. Mécses 

gyújtása során gondosan ügyelni kell a tűzveszélyre. Az urnatemetőben csak mécsestartóban 

elhelyezett un.teamécsest szabad használni, az erre kialakított helyen. 

 

6.§ 

(1) Az urnafülke záró(fed)lapját a rendelkezési jog birtokosa készítteti el az egységes 

megjelenés végett, a Százhalombattán működő Kővarázs Bt-vel a kijelölt betűtipus, forma és 

anyag tudomásul vételével.  Az urnafal alsó sorában fekete, a fölötte levő sorokban fehér 

záró(fed)lap készíttethető.  

(2) Az Urnatemetőben elhelyezett tárgyakért a Plébánia felelősséget nem vállal. 

 

7.§ 

A temetési szertartásban a hamvakat tartalmazó urna ravatalozása történhet a  

Plébániatemplomban, vagy az Urnafal előtti szabad területen, melyet a Plébániával 

szerződésben lévő Gyertyaláng Temetkezési szolgáltató végez el. 

8.§ 

(1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta azt. Több azonos jogállású örökös 

esetén - ellenkező megállapodásuk hiányában - a rendelkezési jog kizárólag együttesen 

gyakorolható. Temetéskor a megváltást a Szerződés bemutatásával kell igazolni. 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 átadhatja, 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.  

(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.  

 

Az urnatemető temetési helyeivel, a gazdálkodással 

kapcsolatos szabályok, a temetőgondnokság 
9.§ 
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(1) Az Urnatemetőben egyszemélyes urnafülkék találhatók, melynek használati ideje 50 év, 

amely a megváltási díj kifizetésének időpontjában, azaz a szerződés megkötésének 

időpontjában kezdődik.  

1999. évi XLIII. törvény 10. § (1) Ha a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, 

azt a temető fenntartója jogosult lezárni, és ott a további temetkezést megtiltani. 

Amennyiben a Tv. 10. § (2) bekezdése szerint a temetőt, illetve a temetési helyet 

megszüntetik, a megszüntetést megelőzően azt hirdetményben, továbbá három alkalommal, 

legalább egy országos és egy területi napilapban - a jogi személyiséggel rendelkező vallási 

közösség által fenntartott temető esetén a vallási közösség lapjában és a helyben szokásos 

módon is - közzé kell tenni úgy, hogy a hirdetmény kifüggesztése és az első közzététel a 

megszüntetés előtt legalább 6 hónappal, a további közzététel pedig kéthavonként történjen. 

Ha a lejárt használati idejű temetési helyen lévő holttestmaradványokat az elhunyt 

hozzátartozója máshol el kívánja temetni, erről a kiürítésre megjelölt időpontig kell 

gondoskodnia. Ennek hiányában a holttestmaradványokat (az urnákat) a kiürítésre megjelölt 

időpontot követő 6 hónap elteltével - a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi 

feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: népegészségügyi 

feladatkörében eljáró járási hivatal) jelenlétében - közös sírhelyben kell elhelyezni, illetve a 

hamvak az arra kijelölt helyen szétszórhatók. 

(2) Az urnafülke megváltásáért megváltási díjat, újraváltásáért újraváltási díjat kell fizetni. A 

díjakat a Plébánia Képviselőtestülete határozza meg.  

(3) Az urnafülke megváltásával kapcsolatos teendőket a plébániai iroda látja el.  

(4) A megváltott és újraváltott urnafülke pontos helyét és a megváltási díját az urnafülke felett 

rendelkezési jog gyakorlására jogosulttal kötött szerződésben fel kell tüntetni. 

(7) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személy meghatározására és 

az urnafülke gondozására tejed ki.  

(8) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a 

törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.  

(9) A Plébánia az urnafülkék lejártának idejéről külön értesítést nem küld, azt az urnafülke 

fedőlapján, matricán jelezzük. A rendelkezési jog lejártának időtartama után 6 hónap türelmi 

idő van.  

(10) Az újra meg nem váltott urnafülkében lévő elhunytak hamvait az urnatemető területén 

helyezzük el, amit a temető nyilvántartásában regisztrálunk.  

(11) A temetési szertartással kapcsolatos teendőket a Plébániai iroda, a ravatalozással 

kapcsolatos teendőket a Gyertyaláng Temetkezés Bt látja el. 

 

Urnafülke felnyitása 
10.§ 

Ha az urnafülkét bármely okból fel kell nyitni [záró(fed)lap levétele], ez minden esetben 

legalább a temetőgondnok személyes jelenlétében történhet, amely a felnyitás tényét 

aláírásával igazolja. 

 

Az urnatemető látogatásának szabályai 
11.§ 

(1) Temetési szertartás alatt az urnatemető látogatásával keletkezett hang, hangoskodás, vagy 

egyéb hatás (ének, zene, stb.) nem zavarhatja a szertartást. 

 

Kegyeleti szolgáltatások feltételei 
12. § 
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(1) A ravatalozási szolgáltatást a Gyertyaláng Temetkezés Bt végezi, ezért díjat kell fizetni. A 

ravatalozás ügyintézése a Temetkezési Vállalat irodájában történik.  

 

A temetési szertartásra felkérés, a szertartást végző 

egyházi személyek 
13. § 

(1) A temetési szertartás megtartására felkérés a temetés ügyintézésével egy időben, vagy 

külön-külön 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 plébánosa, vagy általa fölkért pap, vagy 

diakónus, vagy főegyházmegyei temetési engedéllyel bíró személy vagy az eltemettető által 

felkért más katolikus pap, diakónus, engedéllyel rendelkező személy végezheti, utóbbi a 

plébános konkrét engedélye alapján. 

(3) Nem katolikus keresztény temetési szertartást az eltemettető által felkért protestáns (pl. 

evangélikus, református) egyházi személy végezheti a plébános konkrét engedélye alapján. 

 

Temetési szertartáson kívüli liturgikus események 

rendje az urnatemetőben 
14.§ 

A liturgikus események (ilyen lehet pl. Mindenszentek ünnepén, Halottak napján, emlékmise 

az urnatemetőben nyugvókért) rendjével kapcsolatban az általános egyházjog az irányadó. 

 

Egyházi személyek nyugvóhelyének gondozása 
15.§ 

Egyházi személyek nyugvóhelyének gondozását a Plébánia végzi, vagy a Plébánia által 

engedélyezett egyéb hozzátartozó végezheti.  

 

Záró rendelkezések 
 16. § 

(1) Ez a szabályzat 2020. augusztus 1. napján lép hatályba, a Plébánia Képviselőtestületének 

jóváhagyásával.  

(2) A szabályzat a Plébánia honlapján megtekinthető. www.battaplebania.hu 

(3) A szabályzatot az urnafülke feletti rendelkezési jogot szerzővel, illetve az eltemettetővel 

meg kell ismertetni. 

(4) Ebben a szabályzatban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a 

Tv., a vhr., és más világi jogforrások, valamint az MKPK Szabályzat és más egyházi 

jogforrások vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

Százhalombatta, 2020. július 31. 

 

Plébánia képviseletében:  

Illéssy Mátyás 

plébános  


