
Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség
                              Képviselőtestülete

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata 
az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának 

rendjéről 
(a továbbiakban: temető-szabályzat)

Preambulum

A  Magyarok  Nagyasszonya  Római  Katolikus  Egyházközség  képviselőtestülete  a  Magyar  
Katolikus  Püspöki  Konferencia  által  2001.  január  01.  napján  hatályba  lépett,  a  Magyar 
Katolikus  Egyház  temetőiről,  temetési  tevékenységéről  és  a  katolikus  egyházi  szertatás  
szerinti  temetkezésről  szóló  szabályzat  11.  §  (1)  bekezdése,  valamint  az  1999.  évi  XLIII.  
törvény – a temetőkről és a temetkezésről – 4. § (4) bekezdése alapján az alábbi temető-
szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) alkotta meg: 

I. fejezet
A szabályzat célja

A  szabályzat  célja,  hogy  a  Magyarok  Nagyasszonya  Római  Katolikus  Egyházközség 
tulajdonában  lévő,  a  Táborfalva,  belterület,  619/1  hrsz.  szám  alatti,  természetben  2381 
Táborfalva,  Kossuth  Lajos  utca  67.  szám  alatt  található  ingatlanon  elhelyezkedő  római 
katolikus  templom  altemplomában  létesített  temetkezési  emlékhelyen  biztosítsa  a 
temetkezések  zavartalanságát  és  kegyeleti  méltóságát,  rendezze  az  egyes  temetési  helyek 
(urnafülkék) használatát, tulajdon- és birtokviszonyait, szabályozza a temetkezési emlékhely 
fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos, magasabb szintű egyházi és világi szabályok 
által nem érintett életviszonyokat. 

 
II. fejezet

A szabályzat hatálya

Ez a szabályzat 2007. szeptember 01. napján lép hatályba. 

A  szabályzat  személyi  hatálya  kiterjed  mindazon  személyekre,  akik  az  elhunyt 
eltemettetésében,  valamint  a  temetkezési  emlékhely  fenntartásában,  üzemeltetésében,  a 
temetkezési emlékhely látogatásában, valamint a liturgikus cselekményekben részt vesznek.



III. fejezet 
A temetőgondnokságra vonatkozó szabályok

Az  egyházközség,  mint  a  temetkezési  emlékhely  tulajdonosa  a  temetkezési  emlékhely 
fenntartásáról  és  üzemeltetéséről  –  az  általa  megbízott  temetőgondnok  útján  -  maga 
gondoskodik. 

A  temetőüzemeltetési  (temetőgondnoki)  feladatokat  ellátó  személyt  –  határozatlan 
időtartamra - az egyházközség képviselőtestületének javaslatára a plébános bízza meg.

A temetőgondnok feladatai különösen a következők:

- biztosítja az urnaelhelyezés feltételeit, kijelöli a temetési helyeket,
- gondoskodik a temetkezési  emlékhely,  illetve az oda vezető  utak tisztán tartásáról, 

valamint síkosság mentesítéséről, és a hó eltakarításáról,
- elszállíttatja a keletkezett hulladékot,
- gondoskodik az ügyfélfogadásról,
- bekéri az eltemettetőtől az elhunyt keresztlevelét,
- előkészíti  a  plébános  számára  aláírásra  a  „Megállapodást  az  urnafülke  feletti 

rendelkezési jog megszerzéséről” polgári jogi szerződést,
- gondoskodik az urna átvételéről, áthelyezés esetén annak kiadásáról,
- a halottvizsgálati bizonyítvány megvizsgálásakor köteles meggyőződni arról, hogy a 

bizonyítványra az elhunyt hamvaszthatóságát feljegyezték-e,
- az eltemettetőtől a hamvasztóüzem által kiadott igazolást elkéri,
- meggyőződik arról, hogy a hamvasztás előtti beszentelés megtörtént-e, 
- előkészíti  és  jelen  szabályzatban  kapott  felhatalmazás  alapján  aláírja  az  elhunyt 

hamvait tartalmazó urna átadás átvételéről, valamint a már elhelyezett urna kiadásáról 
szóló elismervényeket,

- a temetésig az átvett urnát biztonságos helyen, illő körülmények között megőrzi,
- beszedi  jelen  szabályzat  által  meghatározott  díjakat  és  azokat  az  egyházközség 

pénztárába befizeti,
- gondoskodik a temetés zavartalan lebonyolításáról,
- gondoskodik a sírjelek elkészíttetéséről,
- megőrzi  és  vezeti  a  nyilvántartó  könyvet  és  a  sírbolt  könyvet  (minden  temetést  - 

urnaelhelyezést, urnakiadást, urnakiemelést – időrend szerint tart nyilván),
- minden évben január 31. napjáig az előző évi nyilvántartó könyv és a sírbolt könyv 

egy bekötött példányát megküldi az illetékes egyházmegyei hatóság számára,
- tájékoztatja a temetkezési emlékhely látogatóit,
- felvilágosítást ad az elhunyt személy temetési helye után érdeklődők számára,
- tájékoztatja a rendelkezési jogot szerző személyeket jelen szabályzat rendelkezéseiről, 
- javaslatot tesz az egyházközség képviselőtestületének a szabályzat módosítására, 
- vezeti az előírt egyéb egyházi és világi nyilvántartásokat, 

A temetőgondnok feladatait ingyenesen, az egyház részére felajánlott szolgálatként végzi. A 
temetőgondnok  tevékenységével  együtt  járó  eszközöket  és  költségeket  (irodaszerek, 
fénymásolás, tisztítószerek stb.) az egyházközség biztosítja.
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A  temetőgondnok  évente  beszámol  az  egyházközség  képviselőtestületének  saját 
tevékenységéről, a temetkezési emlékhelyen történő temetkezésekről, a befolyt díjakról és a 
szabályzat rendelkezéseinek érvényesüléséről.

IV. fejezet
A temetési helyek kialakítása és egymástól való elhelyezkedési feltételei, az együttesen 

elhelyezhető urnák száma, a sírjelek alkalmazásának szabályai, valamint a temetkezési 
emlékhelyen alkalmazott díjak mértéke

A temetési helyek az altemplom minden oldalán megtalálhatók. A hősi temetkezési helytől 
balra  75  db  kétszemélyes  urnafülke,  jobbra  65  db  kétszemélyes  urnafülke  található.  Az 
altemplom lejárati lépcsőjénél 20 db egyszemélyes urnafülke található. Az altemplom lejárati 
lépcsőjétől jobbra 90 db kétszemélyes urnafülke található. Az altemplom lejárati lépcsőjével 
szemben  44  db  kétszemélyes  urnafülke  található.  Az  altemplom  sarkaiban  10  db 
háromszemélyes  urnafülke  van  elhelyezve.  A  temetésig  átvett  urnát,,  valamint  a  lezárt 
temetési  helyet  felnyitását és kiürítését  követően kivett  urnát a hősi temetkezési  hely alatt 
elhelyezkedő urnafülkében kell elhelyezni, amelynek mérete 720x735x600 mm. 

A temetkezési emlékhelyen sírjelként csak egységes színű és anyagú márványtábla helyezhető 
el, amelyre kizárólag – azonos betűtípussal és betű mérettel - az elhunyt neve, születési éve, 
az elhalálozási éve, valamint a „Nyugodj békében!”, illetve „Nyugodjanak békében!” felirat 
helyezhető el.  A sírjel  elkészítéséről a temetőgondnok gondoskodik. A sírjel  ellenértékét  a 
megváltási díj nem tartalmazza.

A sírjelre 1 db bronzból készült virágtartó helyezhető el ragasztással, a hozzátartozók igénye 
szerint.    

A  hősi  temetési  hely  mérete  720x1130x600  mm,  az  egyszemélyes  urnafülke  mérete 
320x340x320  mm,  a  kétszemélyes  urnafülke  mérete  330x340x600  mm,  az  altemplom 
sarkaiban elhelyezett háromszemélyes urnafülke mérete 330x340x800 mm.  

Az egyházközség a már meglévő temetési helyeket – a szükséges szerződések megkötése és 
megváltási díj beszedése mellett – előzetesen is értékesítheti.

A megváltási díj mértékét az egyházközség hirdetőtábláján közzé kell tenni. 

1 db temetési hely (urnafülke) megváltási díja a következő:

1 személyes urnafülke: 120.000-Ft.,
2 személyes urnafülke: 200.000-Ft.,
3 személyes urnafülke: 300.000-Ft.

A megváltási  díjat  a  „Megállapodás  az urnafülke feletti  rendelkezési  jog  megszerzéséről” 
szóló  polgári  jogi  szerződés  aláírásakor  egy  összegben  és  készpénzben  kell  megfizetni, 
számla ellenében.

Nem szedhető díjazás a temetkezési emlékhely látogathatóságáért, az úthasználatért, valamint 
a temetkezési hely gondozásához igénybe vett vízért.
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V. fejezet
A temetések sorrendje, összehangolása

A temetések sorrendjére és összehangolására a plébánosnak a temetőgondnok tesz javaslatot.

Köztemetést  a  temetkezési  emlékhelyen  nem  lehet  végrehajtani,  figyelemmel  arra,  hogy 
Táborfalva község köztemetővel rendelkezik.

VI. fejezet
A temetési hely (hősi temetési hely) feletti rendelkezési joggal kapcsolatos előírások

A temetési helyet (urnafülke) a használóinak, illetve az eltemettetőnek meg kell váltaniuk.

A használó, illetve az eltemettető, valamint az egyházközség hivatalos képviselője, a plébános 
jelen  szabályzat  2.  számú  mellékleteként  csatolt  „Megállapodás  az  urnafülke  feletti 
rendelkezési jog megszerzéséről” polgári jogi szerződés írják alá. 

A temetési  hely  (urnafülke)  feletti  rendelkezési  jog időtartama (használati  idő) 100 év.  A 
rendelkezési  jog  letelte  után  a  temetési  hely  megszűnik.  A  rendelkezési  jogot  meg  lehet 
újítani. A rendelkezési jog megújítása esetén a megváltási díj 50 %-ának megfizetése újabb 
100 esztendővel meghosszabbítja a rendelkezési jogot. 

Az altemplomban 1 db – jelen szabályzat melléklete szerinti vázrajzban jelölt - urnafülét hősi 
temetési  helyként  kell  nyilvántartásba  venni.  A  hősi  temetési  helyen  a  honvédelmi 
kötelezettség teljesítésével összefüggésben elesett katonák hamvait lehet elhelyezni. A hősi 
temetési  helyen  a  HM  Hadtörténeti  Intézet  és  Múzeum  (a  továbbiakban:  HM  HIM) 
Hadisírgondozó  Iroda  írásbeli  hozzájárulás  alapján  lehet  katonák  hamvait  eltemetni.  A 
hamvasztás  és  az  egyházi  temetés  költségeit  a  HM  HIM  Hadisírgondozó  Iroda  köteles 
megfizetni. A hősi temetési helyen történő temetés katonai tiszteletadás mellett, az egyházi 
szabályok szerint történhet. A hősi temetési hely megszüntetéséhez a honvédelmi miniszter 
jóváhagyása szükséges. 

VII. fejezet
A temetési hely felnyitásának rendje

A  temetési  hely  felnyitásához  a  felette  rendelkezési  joggal  rendelkező  személy  írásbeli 
hozzájárulása szükséges. 

Az urnafülke felnyitásához hatósági engedélyre nincs szükség.

A rendelkezési jog időtartama alatt a rendelkezési jog tulajdonosa kérheti az urna kiadását, 
amelyet megtagadni nem lehet.

A rendelkezési jog megszűnését követően a temetőgondnok a még élő hozzátartozókat értesíti 
a  rendelkezési  jog  megszűnéséről.  Amennyiben  a  rendelkezési  jog  nem  kerül 
meghosszabbításra, a temetőgondnok a lezárt temetési helyet felnyitja, azt kiüríti, és az urnát 
a hozzátartozó kérésére kiadja, amennyiben az más temetési helyre áthelyezésre kerül. Ennek 
hiányában az urnát – a nyilvántartó könyv szerint rögzített adatokkal ellátva - a kijelölt közös 
urnafülkében helyezi el,  és a temetési hely megszüntetéséről katolikus hetilapban valamint 
Táborfalván a helyben szokásos módon hirdetményt tesz közzé. 

4



VIII. fejezet
Gondozási rendelkezések

A temetési  helyeken  az  urnafülkén  elhelyezett  virágtartó  edényben  egy  szál  vágott-  vagy 
művirág helyezhető el. Az altemplomban gyertyát gyújtani nem szabad. Az elhunytak lelki 
üdvösségért gyertyát gyújtani a templomtérben erre a célra kialakított részben szabad. 

IX. fejezet
A kegyeletgyakorlási és nyitva tartási (látogatási) rend

A  templom  hirdetőtábláján,  valamint  az  altemplom  bejáratánál  a  közönség  számára 
tájékoztatót  kell  kifüggeszteni  a  temetkezési  emlékhely  nyitva  tartásának  idejéről  és  a 
temetkezési emlékhelyen betartandó rendről.

A kegyeletgyakorlásban részt vevő személyek gépjárműveikkel a templom előtti utcán – saját 
felelősségükre  -  parkolhatnak.  Az  esetleges  sérülésekből  és  lopásokból  eredő  kárért  az 
egyházközség felelősséget nem vállal.

A temetkezési emlékhely nyitva tartása:

Pénteken: 16.00-tól 19.00-ig.
Vasárnap: 07.00-tól 11.00-ig.
A temetőgondnokkal előzetesen egyeztetett  időpontban az elhunyt hozzátartozóinak igénye 
szerint.

X. fejezet
Az egyházi személyek temetési helyének gondozása

Az  egyházi  személyek  temetési  helyének  gondozása  a  temetőgondnok  feladata.  A 
temetőgondnok köteles  havonta egy alkalommal élővirágos kisméretű koszorút az egyházi 
személy emlékére az altemplomban a kijelölt  helyen elhelyezni és a templomban gyertyát 
gyújtani. Ennek költségeit az egyházközség viseli.

XI. fejezet
A liturgikus események rendje

A temetkezési emlékhelyen csak annak a halottnak a hamvait tartalmazó urna helyezhető el, 
akit  megkereszteltek,  illetve  aki  a  keresztség  felvételére  készült  vagy  feltehető,  hogy 
megkeresztelték volna.

Írásbeli kérelemre az egyházközség képviselőtestületének javaslatára a plébános engedélyezi 
annak  a  keresztség  nélkül  meghalt  személy  hamvait  tartalmazó  urna  elhelyezését  a 
temetkezési emlékhelyen, aki életében hathatósan tevékenykedett az Egyház érdekében vagy 
javára, valamint akkor is, ha az eltemetést kérő személy megkeresztelt személy.

A kérelmet elutasító határozatot – indokaival együtt – a kérelmezővel írásban kell közölni. 
Különösen  így  kell  eljárni,  ha  az  elhunyt  hamvainak  a  temetkezési  emlékhelyen  történő 
elhelyezése a hívek megbotránkozását váltaná ki.
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Temetkezési emlékhelyen külső ravatalozás nem végezhető. A templomban egyházi személy 
ravatalozható,  illetve,  ha  az  elhunyt  az  egyházközség  világi  elnöke,  tagja,  kántora, 
temetőgondnoka vagy sekrestyése volt.

A liturgikus eseményekre az Egyházi Szertartáskönyv szabályait  kell  alkalmazni.  Az urna 
elhelyezésénél  a  Szertartáskönyv ide vonatkozó része  (II.  állomás:  a  sírnál)  végezhető  el. 
Amennyiben a  hamvasztás  előtti  beszentelés  elmaradt,  akkor  mindkét  szertartást  (I.  és  II. 
állomás) el kell végezni. 

Amennyiben az urnát kiemelték, és azt a temetkezési emlékhelyen kívánják elhelyezni, csak 
egyszerű áldással lehet az újbóli elhelyezést kegyeletessé tenni.

XII. fejezet
Az ügyfélfogadás

A temetőgondnok  köteles  az  ügyfeleket  fogadni.  Az  ügyfélfogadás  előzetes  megbeszélés 
alapján történhet. Az ügyfelek fogadása a közösségi házban történik. 

XIII. fejezet
A keletkezett hulladékkal kapcsolatos rendelkezések

A temetkezési  emlékhelyen a keletkezett  hulladék rendszeres gyűjtéséről a temetőgondnok 
köteles gondoskodni. A hulladékot a kommunális hulladék elszállítására előírt gyűjtőedénybe 
kell helyezni, és hetente gondoskodni kell a hulladék elszállításáról.

XIV. fejezet
A fenntartás és üzemeltetés ellenőrzése

A temetkezési  emlékhely  fenntartásával  és  üzemeltetésével  kapcsolatos  feladatok  ellátását 
ellenőrzi:

a) a Dabas-Sári esperes (egyházi ellenőrzés),
b) Táborfalva Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzője (világi ellenőrzés)

A jegyző - állami feladatként jelentkező - hatáskörében eljárva felhív a jogszabályokban és a 
temető-szabályzatban  foglalt  rendelkezések  betartására,  valamint  szabálysértési  eljárást 
folytathat le.

XV. fejezet
Záró rendelkezések

Jelen szabályzatot a sekrestyében, valamint a templom bejáratánál – teljes terjedelmében - 
kifüggesztéssel kell kihirdetni. 

Jelen szabályzatot Táborfalva Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzőjének közvetlenül 
meg kell küldeni.

Jelen szabályzat által nem érintet kérdésekben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által 
2001-ben  kiadott,  a  Magyar  Katolikus  Egyház  temetőiről,  temetési  tevékenységéről  és  a 
katolikus  egyházi  szertatás  szerinti  temetkezésről  szóló szabályzat  rendelkezéseit,  a  világi 
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szabályok  közül  pedig  az  1999.  évi  XLIII.  törvény  –  a  temetőkről  és  a  temetkezésről  – 
rendelkezéseit, valamint a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet – a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról – szabályait kell alkalmazni.

Melléklet: 
1. számú melléklet: A temetkezési emlékhely vázrajza.
2. számú melléklet: Megállapodás az urnafülke feletti rendelkezési jog megszerzéséről.
3. számú melléklet: Elismervény az elhunyt hamvait tartalmazó urna átadás-átvételéről.
4. számú melléklet: Elismervény a már elhelyezett urna kiadásáról.

Táborfalva, 2007. augusztus 01.

(Balogh László)
                         plébános
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