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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 Székesfehérvár - Vasútvidék
Római Katolikus Plébánia (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kaszap István u.1. 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 azoknak, akikre nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek és
kötelezettségek hárulnak.

(2)

Az urnatemető a Prohászka emléktemplomban található. Cím: 8000 Székesfehérvár,
Prohászka Ottokár utca 62., az ingatlan-nyilvántartásban 614 hrsz. alatt felvéve.
Általános rendelkezések
3. §

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.

(2)
(3)

Kivételt képeznek ez alól a Plébánia életéhez kapcsolódó közösségi események,
programok.
Az urnatemetőbe állatot bevinni, beengedni – a vakvezető kutya kivételével – tilos.
5.§

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

A temetési szertartást követő 5. nap a virágokat, koszorúkat az urnatemető rendjének és
tisztaságának megőrzése érdekében a temetőgondnok eltávolítja, a vázákat szintén
elpakolja az urnatemetőből.
Amennyiben a koszorúkon, virágokon elhelyezett búcsúszalagokat az eltemettető el
kívánja vinni, azt, a virágok és koszorúk eltávolításáig megteheti.
Mindenszentek és Halottak napja ünnepén a Templom biztosít többletvázákat az
urnahelyiségek bejáratánál, amelybe élővirágokat lehet elhelyezni. Az urnahelyiségbe
koszorút elhelyezni tilos!
Az év többi napján a kihelyezett vázákba lehet élő virágokat elhelyezni, víz cseréjét és az
elhervadt virágok eltávolítását a temetőgondnok végzi heti egy alkalommal. Az
urnahelyiségekbe virágot elhelyezni tilos! Amennyiben mégis kihelyezésre kerül virág,
azt a templomgondnok eltávolítja.
Engedély nélkül elhelyezett, az urnatemető használati rendjét zavaró tárgyakat (pl.
élővirág, kiskoszorú, selyem- és szárazvirág, egyéb díszek stb.) a temetőgondnok jogosult
eltávolítani.
Az urnatemetőben gyertyák, mécsesek meggyújtása – tűzveszély és tűzrendészeti
előírások miatt – tilos! Mécses gyújtására – kizárólag teamécses – az erre a célra
elhelyezett állványokon van lehetőség.
Az urnafülkék padlójára, illetve a nyitott urnafülkékbe semmilyen tárgy, virág, mécses
elhelyezése nem engedélyezett.
6.§

(1)
(2)

Az urnafülke, illetve urnasírbolt fedőlapjára az eltemettető kérésének megfelelően a
Plébánia elkészítteti a feliratot. Kivételt képez az I., II., III. urnahelyiség.
A templomban és az urnatemetőkben elhelyezett tárgyakért a Plébánia felelősséget
nem vállal.
7.§

(1)
(2)
(3)

A temetési szertartásra a hamvakat tartalmazó urna ravatalozása a templomban,
kápolnában történik, amelyet a Plébánia végez el.
Temetési szertartás csak és kizárólag egyházi szertartás keretében történhet.
Temetési szertartások megtartása a templomban pénteki napokon történik. A templomot
a szertartás előtt egy órával nyitjuk a hozzátartozók részére.

Az urnatemető temetési helyeivel, a gazdálkodással kapcsolatos szabályok.
8.§
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

(9)
(10)

(11)

Az urnafülke, illetve urnasírbolt megváltásáért megváltási díjat, újraváltásáért újraváltási
díjat kell fizetni. A díjakat a Plébánia évenként határozza meg.
Az urnafülke és az urnasírbolt megváltási díja az abban elhelyezni kívánt urnák számától
és az urnafülkének, illetve urnasírboltnak az urnatemetőben fellelhető helyétől és
elhelyezkedésétől (pl. melyik sor stb.) függ.
Az urnafülke, illetve az urnasírbolt megváltásával kapcsolatos teendőket a plébániai
iroda látja el. (9.§. 1.)
Az urnatemetőben az urnafülkék feletti rendelkezési jog időtartama a szerződésben
foglaltak szerint.
A megváltott és újraváltott urnafülke, illetve urnasírbolt pontos helyét, valamint a
megváltási díját az urnafülke, illetve urnasírbolt felett rendelkezési jog gyakorlására
jogosulttal kötött szerződésben fel kell tüntetni.
A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének
meghatározására és az urnafülke, valamint az urnasírbolt gondozására terjed ki.
A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a
törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.
A Plébánia az urnafülkék, illetve urnasírboltok lejártának idejéről külön értesítést nem
küld, azt az urnafülke fedőlapján, matricán jelezzük. A rendelkezési jog lejártának
időtartama után 6 hónap türelmi idő van.
Az újra meg nem váltott urnafülkékben, illetve urnasírboltokban lévő elhunytak hamvait
az urnatemető területén helyezzük el, amit a temető nyilvántartásban regisztrálunk.
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. feljogosított.
A temetési szertartással kapcsolatos teendőket a Plébániai iroda látja el. (9.§. 1.)
A temetőgondnok
9.§

(1)

Az urnatemetővel kapcsolatos gondnoksági feladatokat a Plébánia által foglalkoztatott
temetőgondnok látja el.
Címe: 8000 Székesfehérvár, Kaszap István u. 1.
Telefon: plébániai (lelkipásztori) iroda +36303228227
Irodai nyitvatartási idő: Hétfőtől - péntekig 9.00 – 11.00 óráig.
E-mail: prohaszkatemplom@gmail.com

(2)

A temetőgondnok feladatai, kötelezettségei a következők:
– ellenőrzi az urnatemető tisztán tartását, gondoskodik az urnatemető rendjének
betartásáról és betartatásáról,
– szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes
lefolytatását;
– az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való előkészítése

Urnafülke felnyitása
10. §
Az urnafülke felnyitását (fedőlap levétele) csak a Plébánia végezheti. Ha az urnafülkét bármely
okból fel kell nyitni, – kivételt képez ez alól, ha ez a temetési szertartás előkészítésével
kapcsolatosan történik – minden esetben legalább a temetőgondnok személyes jelenlétében
történhet, aki 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.
(2) A Templom nyári nyitvatartási idejében az urnasírok látogatási rendje a templom
nyitvatartási idejében lehetséges. Téli időszakban a szentmiséket megelőző egy órában,
vasárnap pedig 8:30-9:30 között. Liturgikus események alatt nem látogathatók az
urnafülkék.
(3) Halottak napján és Mindenszentek ünnepén az urnatemető 9.00 órától 19.00 óráig
látogatható.
Kegyeleti szolgáltatások feltételei
12. §
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
13. §
(1)

(2)

(3)

A temetési szertartás megtartására felkérés a temetés ügyintézésével egy időben a
Plébánia Hivatalban ügyfélfogadási időben történik. Az ügyfélfogadási időt a Plébánia
hirdetőtábláján elhelyezett tájékoztató tartalmazza, de megtudható a Plébánia honlapján
is. (lásd: 9. §. 1. pont)
A katolikus temetési szertartást a Plébánia papjai közül felkért pap, vagy a Plébánia
plébánosa által felkért, a Plébánia szolgálatában álló diakónus; lelkipásztori munkatárs
vagy az eltemettető által felkért más katolikus pap végezheti a plébános engedélyével.
Temetési szertartást a 13.§ 2. pontban meghatározott személyeken kívül az eltemettető
által felkért protestáns (pl. evangélikus, református) egyházi személy is végezheti.
Egyházi személyek nyugvóhelyének gondozása
15.§

Egyházi személyek nyugvóhelyének gondozását a Plébánia végzi, vagy a Plébánia által
engedélyezett egyéb hozzátartozó végezheti.

Záró rendelkezések
16. §
(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a szabályzat 2021. május 25. napján lép hatályba, egyidejűleg a Plébánia által
korábban kiadott temetőszabályzatok hatályukat veszítik.
A szabályzat a Plébánia honlapján megtekinthető (www.prohaszkatemplom.hu).
A szabályzatot az urnafülke feletti rendelkezési jogot szerzővel, illetve az eltemettetővel
meg kell ismertetni.
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.

Dátum: 2021. május 25.
Plébánia képviseletében:

Tóth Tamás s.k.
esperes, plébános

