
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDAPEST-VI. KERÜLET, 

SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA 

URNATEMETŐI SZABÁLYZATA 



 

 
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 a  
Budapest-VI. Szent Család Plébánia (székhelye: 1062 Budapest, Bajza u. 
56.; a továbbiakban: Plébánia) a tulajdonában levő urnatemető használatának 
rendjéről (működéséről) az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) 
alkotja meg 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, az elhunytak illő és tisztességes 
eltemetése, emlékük méltó megőrzése és ápolása, a kegyeleti jogok 
érvényesítése, továbbá az emlékhely szent jellegének védelme. 
 
 
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 1064 Budapest, Szondi u. 67. alatt található, az ingatlan-
nyilvántartásban 28394 hrsz. alatt van felvéve.  
 
 
Általános rendelkezések 
 
3. § 
(1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtti 
tiszteletadás joga mindenkit megillet.  



(2) Az urnatemetőben csak természetes emberi személyek hamvai helyezhetők 
el. 
(3) Az urnatemetőben- általában - annak az elhunytnak hamvait szabad 
eltemetni, akit megkereszteltek.  
(4) Amennyiben hivatalosan nem bizonyítható az elhunyt megkeresztelésének 
ténye, de feltételezhető, hogy megkeresztelték, vagy megkeresztelkedett- illetve 
megkereszteltették volna, továbbá ha megkeresztelt személy kéri a temetést, 
akkor számára is biztosítható az urnahely.  
 
 
 
Az urnatemető használatának, a kegyeleti jog gyakorlásának szabályai 
 
4.§ 
Az urnatemetőben a hely méltóságához megfelelően köteles mindenki 
viselkedni (a temetkezési hely funkciójának, csendjének és a kegyeletnek 
megfelelő magaviseletet meg kell tartani). Tilos minden olyan magatartás vagy 
tevékenység, amely (a látogatók körében megbotránkoztatást kelt vagy kelthet, 
illetve) kegyeletsértő, zavarhatja vagy akadályozza a kegyeleti jog gyakorlását. 
Az urnatemetőben 10 éven aluli gyermek felügyelet (kísérő) nélkül nem 
tartózkodhat. Az urnatemetőbe állatot bevinni, beengedni – a vakvezető kutya 
kivételével – tilos. 
 
5.§ 
(1) Temetési szertartásra a hely adottságai miatt csak vágott virág hozható, 
amelyeket a ravatal előtt lehet elhelyezni. 
 (2) A temetési szertartást követő 3-6. nap után a virágok, koszorúk az 
urnatemető rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében eltávolíthatók az 
urnatemetőből.  
Előzetes kérés alapján a koszorúkról, virágokról levett búcsúszalagokat hivatali 
időben a Plébánián az eltemettető átveheti.  
 (3) Művirág, valamint koszorúk elhelyezése kerülendő, ezek eltávolításával 
számolni kell.  
(4) Az urnatemetőben vágott virágok elhelyezése engedélyezett, de kizárólag az 
e célra felállított állványokon lévő vázákban. A virágok a Plébánia javára 
önkéntes adománynak tekintendők, amelyeket a Plébánia köszönettel elfogad, és 
az urnatemető valamint a templom díszítésére használ fel.  
(5) Az urnatemetőben a mécses gyújtása során gondosan ügyelni kell arra, hogy 
veszély/tűz ne keletkezzen. A mécsesek égetésére az urnatemetőben állvány 
szolgál. Az urnatemetőben csak a plébánia által biztosított füstmentes mécsest 
szabad használni. A mécsesek gyújtásáért, becsületkassza alapján a plébánia 
önkéntes adományt kér.  
 



6.§ 
(1) Az urnatemető rendjének megóvása érdekében az urnafalon és 
urna/fed/lapon semmiféle kellék illetve díszítés (akasztók, kis váza, angyal, kép, 
virág… stb.) elhelyezése nem engedélyezett. Engedély nélkül elhelyezett 
kellékek eltávolításra kerülnek.  
(2) A temetőben kizárólag a Plébánia által biztosított egységes urna/fedlap 
használható (eltérő szín, vagy betűtípus nem lehetséges).  
Az urna/fedlap feliratát az eltemettető kérésének megfelelően a Plébánia készítteti 
el, amit a temetés bejelentésekor rendel meg, ezért – a Megrendelő ezt tudomásul 
veszi–  előfordulhat, hogy a temetés időpontjára a végleges urna/fedlap felirat 
még nem áll rendelkezésre. Utólagos szövegmódosítás esetén az új urna/fedlap 
gyártásának és feliratozásának költsége Megrendelőt terheli. 
 
 
 
7.§ 
(1) A temetési szertartásra a hamvakat tartalmazó urna méltó felravatalozására 
csak a templomban van lehetőség.  
(2) A temetés egyházi szertartásának rendje a következő: A hamvakat tartalmazó 
urna felravatalozása a templomban. Az urna kikísérése az urnatemetőbe. A 
szertartás elvégzése és közben az urna elhelyezése a kiválasztott temetési helyre. 
Az urnafülke záró(fed)lappal történő lezárása és a szertartás befejezése.  
(3) Amennyiben az eltemettető nem egyházi szertartás keretén belül kéri az urna 
elhelyezését, lehetőség van egyszerűbb búcsúztatással is elvégezni az urna 
elhelyezését. 
 
 
Az urnatemető temetési helyeivel, a gazdálkodással kapcsolatos szabályok 
 
8.§ 
(1) Az urnatemetőben 1-6 urna befogadására alkalmas fülkék kerültek 
kialakításra, melynek használata a Plébániával kötött szerződés alapján vehető 
igénybe.  
(2) Az urnafülke megváltási díja az abban elhelyezni kívánt urnák számától 
függ. 
(3) Az adott urnafülke használatára a megrendelő az urnahelyi díj teljes 
megtérítése után lesz jogosult, ahol az általa megjelölt személyek hamvai 
helyezhetők el. Ez a jog át nem ruházható, el nem idegeníthető, nem képezi 
hagyaték, foglalás vagy végrehajtás tárgyát. 
(4) Az Urnatemetőben a temetkezés nincsenek vallási felekezethez kötve. 
(5) Az urnatemetőben az urnafülkék használati ideje 2012. óta egységesen 25 
év, amelyet az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele (2012/II/986. 
számú ill. 2012./III/1160. számú) rendelet alapján határozott meg. 



A 2012 előtt el nem évülő időtartammal (99 év) vásárolt urnahelyek, az eredeti 
feltételek mellett érvényben maradnak.  
(6) Az urnahely biztosítása a lejárati időpontot megelőzően is 
meghosszabbítható időközbeni temetés esetén. Ebben az esetben – hasonlóan a 
világi temetőkhöz, – egy új szerződés szerint, a hozzátartozó vagy temettető az 
urnahely árának arányos részét köteles csak fizetni.  
(7) Az urnahely megváltására befizetett összeg sem részben, sem egészben nem 
követelhető vissza, akkor sem, ha az urnát az urnahely lejárati ideje előtt 
elviszik, és máshol helyezik el. Hamvakat, a jogosultként megjelölt személy, 
kizárólag a mindenkori plébánossal történt előzetes megbeszélés alapján és az ő 
írásbeli engedélyének birtokában szállíthatja el. 
(8) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a mindenkori aktuális díjszabás szerint, 
a temetés költsége és az urna ravatalozása, felirat készítése az eltemettetőt terheli. 
A mindenkori temetés díját az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, a 
kapcsolódó egyéb költségeket (ravatal, feliratozás) a plébánia évenként határozza 
meg. 
(9) A római katolikus egyház szertartásai szerinti temetés elvégzését a mindenkor 
hatályos egyházjogi előírásoknak megfelelően, az elhunyt lakóhelyének területi 
illetékességéhez tartozó Plébánián kell kérni. A temetés időpontját a Plébániával 
kell egyeztetni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy római katolikus vallású 
személy elhalálozása esetén a halál tényét anyakönyvezés céljából az elhunyt 
lakóhelye szerinti plébánián is be kell jelenteni. 
(10) Az urnatemetővel vagy temetéssel kapcsolatban a Plébánia irodájában 
felvilágosítás kérhető, amelyet készségesen megadnak a rendelkezésre álló 
adatok vagy nyilvántartások alapján.  
 
9.§ 
(1) Az urnatemetővel kapcsolatos feladatokat a plébános irányításával a 
Plébánia munkatársai látják el. 
(2) Temetéssel kapcsolatban a plébániai munkatársak feladatai, kötelezettségei a 
következők: urnatemető tisztán tartása, ravatalozás előkészítése, urnafedlapok 
feliratainak elkészíttetése, nem megengedett kellékek eltávolítása, látogatási idő 
biztosítása.  
 
 
Urnafülke felnyitása 
 
10. § 
Ha az urnafülkét bármely okból fel kell nyitni [záró(fed)lap levétele], ez minden 
esetben a plébános vagy megbízottjának személyes jelenlétében történhet, aki(k) 
a felnyitás tényét aláírásával igazoljá(k), amely dokumentum a plébánia 
irattárába kerül.  
 



 
Az urnatemető látogatásának szabályai 
 
11.§ 
(1) Temetési szertartás alatt az urnatemetőt látogatók nem zavarhatják a 
szertartást vagy mások kegyeletét.  
(2) Az urnatemető a szentmisék előtt illetve után látogatható.  
(3) A fentieken kívül Karácsony, Húsvét, 6.30-12 között; valamint 16-19 között, 
Halottak napján, Mindenszentek ünnepén reggeltől estig van nyitva az 
urnatemető.  
 
 
Kegyeleti szolgáltatások 
 
12. § 
A Plébánia különböző kegyeleti szolgáltatásokat végez: az urnafedlap feliratát 
időre elkészítteti, az előre kiszállított hamvakat a végső elhelyezésig tisztelettel 
megőrzi, a temetés napján az urnát méltó módon felravatalozza, a temetést 
végző felszentelt személy(eke)t felkéri valamint kántorról gondoskodik, továbbá 
a gyászolók számára – igény szerint – a hittantermet találkozásra biztosítja.  
 
 
A temetési szertartásra felkérés, a szertartást végző egyházi személyek 
 
13. § 
(1) A temetési szertartás megtartására a felkérés Plébánia Hivatalában 
ügyfélfogadási időben, vagy kérés alapján külön időpontban történik.  
(2) A katolikus temetési szertartást a Plébánia papsága vagy a plébános esetleg 
az eltemettető által felkért felszentelt személy, vagy, illetve a Katolikus 
Temetőlelkészség által felkért más alkalmas szolgálattevő végezheti. 
(3) A temetést vagy búcsúztatási szertartást a 13. §-nak 2. pontjában említett 
személyeken kívül protestáns lelkész is elvégezheti.  
 
 
Temetési szertartáson kívüli liturgikus események rendje az urnatemetőben 
 
14.§ 
Mindenszentek napjának estéjén a templomban az elhunytakért a közös 
imádsághoz bárki szabadon csatlakozhat. Halottak napján valamint az azt követő 
nyolc napon a plébánia papsága, igény szerint, a reggeli szentmisék után az 
urnatemetőben közös imáságot vezet az elhunytakért.  
 
 



Egyházi személyek nyugvóhelyének gondozása 
 
15.§ 
Az egyházi személyek nyughelyét a plébánia tisztelettel őrzi, rendszeresen friss 
virággal ellátja, továbbá halálának évfordulóján szentmisét mutat be. 
 
 
Záró rendelkezések 
 
16. § 
(1) Ez a szabályzat 2016. március 25. napján lép hatályba. 
(2) A szabályzatot a Plébánia képviselőtestülete 2016. március 17. 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) További információk a Plébánia honlapján érhetők el. Honlap: www.szent-
csalad.hu 
(6) 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.  
 
 
Budapest, 2016. március 25. 

A Plébánia képviseletében: 
 

……………………….. 
plébános 

 
 



Melléklet a Szent Család Plébániatemplom temetőszabályzatához 
 
Mellékletek: 
– urnatemető nyitvatartása 
– Plébánia irodai szolgálatának rendje 
– a szabályzat hatályba lépésének idején aktuális megváltási, újraváltási díjak 
jegyzéke, 
– a központilag meghatározott temetési díj, továbbá ravatalozás, felirat 
készíttetés, új fedlap gyártásának költségei, továbbá temetés után a hittanterem 
használatának lehetősége és díjai.  
– az urnatemető térképe (vázrajza) 
 
 
Fontos információk: 
A templommal, urnatemetővel, irodai szolgálattal, szolgálattevőkkel kapcsolatos 
információk, a templom hirdetőtábláján, továbbá a plébánia honlapján 
megtalálhatók.  
Honlap: www.szent-csalad.hu 
 
Látogatási rend:  
Az urnatemető alapvetően a szentmisék előtt illetve után látogatható. Hétfő, 
szerda, pénteki napokon reggel 6.30 órától 7.30 óráig; kedden, csütörtökön, 
szombaton 17.00-19 óra között; vasárnap reggel 6.30-11.30 és 17-19 van nyitva.  
 
Plébánia irodai szolgálata:  
Hétfőn: 10-12; Kedden és csütörtökön: 16-18 óra között; előzetes megbeszélés 
alapján, külön időpontban is igénybe vehető.  
 
 
 
Urnahely megváltásának valamint újraváltásának díjai 
 
Az urnafülkék megváltásának újraváltásának árai azonosak. 
Az urnafülkék egységesen 25 év használatra válthatók újra/meg.  
 
1 személyes urnafülke:  120.000 Ft 
2 személyes urnafülke:  180.000 Ft 
3 személyes urnafülke  190.000 Ft + 50.000 Ft (egyszerre lehetőség van 
csak két személy részére megváltani csökkentett áron 190.000 Ft további 3. 
személy temetése előtt szükséges csak a fennmaradó 50.000 Ft-ot megtéríteni. 
4 személyes urnafülke:  190.000 Ft + 50.000 Ft + 50.000 Ft (egyszerre 
lehetőség van csak két személy részére megváltani csökkentett áron 190.000 Ft 



A 3. és 4. személyek temetése előtt szükséges csak a fennmaradó 50.000 Ft-ot 
illetve további 50.000 Ft-ot megtéríteni. 
5-6 személyes urnafülke:  340.000 Ft 
 
 
 
Temetési és egyéb szolgáltatások költségei: 
 
A fizetendő összegek évenként kerülnek meghatározásra. Az alább feltűntetett 
díjak 2016. évre vonatkoznak.  
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye által központilag meghatározott temetési 
díj:   27.500 Ft 
Egyéb térítési díjak 
Ravatalozási költség:    15.000 Ft 
Feliratozás:           950 Ft/karakter 
Fedlap pótlása (felirat nélkül)   15.000 Ft 
Hittanterem használata:      5.000 Ft/óra 
Mécses gyújtása           100 Ft 
 
 


