Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség
Temetői szabályzat
A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség, figyelembe véve a gyülekezet tagjai részéről
jelentkező igényeket, abbéli meggyőződésében, hogy ezzel is a Krisztustól kapott missziói
parancsnak tesz eleget, az általa létesített urnatemető üzemeltetésének szabályait a
következőképpen határozza meg:

Általános rendelkezések
1. §
1. Ezt a szabályzatot kell alkalmazni a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség (a
továbbiakban: Egyházközség) 1173 Budapest, Pesti út 111. szám alatti urnatemetője (a
továbbiakban: Temető) használatával összefüggő kérdésekre. E szabályzatot a temetőkről
és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet keretei
között, azokkal összhangban kell értelmezni.
2. Az Egyházközség gondoskodik a Temető fenntartásáról, kegyeleti méltóságának
megőrzéséről.
3. A temetés-felvételi iroda az Egyházközség lelkészi hivatala, amely munkanapokon 9 és 13
óra között tart nyitva.

A Temető használata
2. §
1. A Temetőben kizárólag urna helyezhető el az erre a célra kialakított urnafalban. Koporsós
temetésre, urna földbe helyezésére vagy hamvak szórására nincs lehetőség.
2. A Temetőbeli urnafalban létesített urnafülkékben egy, kettő vagy négy urna helyezhető el,
az urnafülkék kialakításának megfelelően. Egy urnafülkében nem helyezhető el a
befogadóképességét meghaladó számú urna.
3. A Temető közterület felől a templom keleti oldalajtaján keresztül közelíthető meg. Az
Egyházközség a Temető területén biztosítja a vízvétel lehetőségét és hulladéktároló
használatát. A Temető látogatói igénybe vehetik a lelkész hivatal illemhelyét.
4. A Temető egységességének megőrzése érdekében az urnafülkék az Egyházközség által
meghatározott egységes kő fedőlappal zárhatók le. A feliratok elkészítését és egyéb – így
különösen a fedőlap díszíthetőségét biztosító – sírkellékeket térítés ellenében az
Egyházközség biztosítja. Az Egyházközség által meghatározott fedőlaptól, felirattól és
sírkelléktől eltérőt alkalmazni nem lehet.

5. A Temetőben nem kötött a temetési és urnahely-váltási sorrend, az eltemettetők szabadon
választhatnak a még rendelkezésre álló urnahelyek közül.
6. A Temető urnafalának jelölési rendje:
• az öt blokk jele északról délre haladva: I–V,
• a blokkok három-három oldalának jele balról jobbra: 1–3,
• az oldalakon a sorokat fentről lefelé, a sorokon belül az urnahelyeket balról jobbra
számozzuk.
Egy urnahely megjelölése a következő pl.: IV. blokk, 3. oldal, 2. sor, 1. urnahely.

Kegyeleti alkalmak a Temetőben
3. §
1. A Temetőben elsősorban az Egyházközség lelkészei végeznek temetési szolgálatot. Más
evangélikus vagy más keresztyén felekezethez tartozó lelkészek szolgálatvégzése esetében
a vendég lelkészek kötelesek a templom és a Temető rendjének megfelelően végezni
szolgálatukat.
2. A Temetőben végzett temetési szolgálatok esetén a templom is szolgálhat a ravatalozás és
a temetési szertartás színhelyéül. Az eltemettető kérhet a gyászszertartás során a
templomban harangozást.
3. A Temetőben – temetéseken kívül – temetői istentiszteletet, megemlékezéseket is lehet
tartani. Más egyházi vagy közösségi alkalom a Temetőben nem tartható.

A kegyeletgyakorlás rendje
4. §
1. A Temető nyitvatartási ideje: szerda 9:00–16:00, vasárnap 9:00–10:30 és 11:30–12:00. A
Temető – a lelkészi hivatallal történt előzetes egyeztetés alapján – 1. pontban
meghatározottaktól eltérő nappali időben is látogatható.
2. Halottak napját megelőző és követő napok külön nyitva tartási rendjét az Egyházközség a
templom bejárata melletti hirdetőtáblán, az ünnep előtt harminc nappal teszi közzé.
3. A Temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.
4. A látogatók kötelesek a Temetőben a hely méltóságának megfelelő magatartást tanúsítani,
megőrizni a csendet, kerülni mások zavarását. Tilos a Temető, az urnafal, és a Temetőben
található tárgyak rongálása, beszennyezése. Az így okozott károkat a rongáló köteles
megtéríteni.
5. A látogatók kizárólag az Egyházközség által biztosított kellékekbe helyezhetik el
virágaikat. A mások által a Temetőben elhelyezett kellékeket az Egyházközség a
Temetőből eltávolíthatja, három hónapig megőrzi, azt követően megőrizni már nem
köteles. Az elszáradt, elhervadt virágokat az Egyházközség megőrzés nélkül eltávolítja.

6. A Temetőben gyertyát égetni legkésőbb a nyitvatartási idő végéig szabad. Ügyelni kell
arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.
7. Az Egyházközség a templom bejáratánál kifüggeszti a Temető nyitva tartás idejét és a
Temető rendjét.
8. A Temető területére állatot bevinni – a vakvezető kutyák kivételével – tilos.
9. Az Egyházközség által kijelölt helyen, a szeméttárolóban kell a szemetet gyűjteni. A
Temető egyéb területén bármilyen hulladék lerakása tilos.

Kegyeleti szolgáltatók tevékenysége
5. §
Kegyeleti szolgáltató csak a Tulajdonos engedélyével, jelen szabályzat rendelkezéseinek
betartásával nyújthat szolgáltatást a Temető területén. Kegyeleti szolgáltató a Temetőben
annak nyitvatartási ideje alatt munkát nem végezhet.

Az Egyházközség kötelezettségei és feladatai
6. §
1. Az Egyházközség
a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás és a temetőben végzett egyéb vállalkozási
tevékenységek ellátásának temetői rendjét,
b) biztosítja az urnaelhelyezés feltételeit,
c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit és a nyitvatartási időt,
d) gondoskodik a Temetőbe kiszállított urnák átvételéről,
e) biztosítja a Temető nyitását, zárását,
f) megőrzi a nyilvántartó könyveket,
g) tájékoztatja a temetőlátogatókat,
h) elvégzi a Temető tisztántartását, az utak karbantartását, síkosság-mentesítését és a hó
eltakarítását,
i) összegyűjti és elszállíttatja a hulladékot,
j) gondoskodik a Temető rendjének betartásáról és betartatásáról,
k) gondoskodik az ügyfélfogadásról,
l) az eltemettetőt az urnahely lejáratát megelőzően igazolható módon értesíti a lejárat
tényéről, időpontjáról és a megváltás meghosszabbításának lehetőségéről és
feltételeiről.
2. Az urna elhelyezése abban az esetben engedélyezhető, ha az eltemettető felmutatja a
halottvizsgálati bizonyítványt. Ha a bizonyítvány valódisága iránt kétség merül fel, az
Egyházközség lelkésze köteles írásban felvilágosítást kérni az iratot kiállító szervtől. A
kétség tisztázása előtt az urna elhelyezése az Egyházközség ingatlanán nem
engedélyezhető.

3. Urna átvételére csak megkötött szerződés esetén van lehetőség. Szükség esetén a lelkész
az Egyházközség nevében az átvételi szándékról nyilatkozatot ad ki.
4. Az Egyházközség gondoskodik az urna a végső elhelyezésig annak az egyházi épület erre
kijelölt helyén, méltó körülmények között történő megőrzéséről.

A temetői nyilvántartás
7. §
1. Az Egyházközség a Temetőről nyilvántartó könyvet vezet. A nyilvántartó könyvet
gondosan meg kell őrizni, azt selejtezni, megsemmisíteni nem szabad. A Temető
megszűnése esetén a nyilvántartó könyvet az Egyházközség iratai között, az
anyakönyvekre vonatkozó szabályok betartásával kell megőrizni.
2. Az Egyházközség a nyilvántartó könyvben rögzíti a temetési helyek, az elhunytak, az
eltemettetők, valamint az urnák más temetési helyre történő elszállításának adatait.
3. A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza:
• folyószám,
• az urnaelhelyezés napja,
• az elhalt természetes személyazonosító adatai (név, születéskori név, anyja neve,
születési hely és idő),
• legutolsó lakóhelyének a címe,
• az elhalálozás időpontja,
• az urnahely azonosítója (blokk, oldal, sor, helyszám), valamint
• az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve és
lakcíme.
4. A Temetőben elhelyezett urnák más temetőbe, temetkezési emlékhelyre történő
elhelyezéséről a temettető saját vagy a másik temető befogadó nyilatkozata átadását
követően rendelkezhet.
5. Az Egyházközség 4. pont szerinti nyilatkozatok alapján vezetett nyilvántartása a
következő adatokat tartalmazza:
• az elhalt természetes személyazonosító adatai,
• legutolsó lakóhelyének címe,
• az elhalálozás időpontja, a hamvak elhelyezésének helye, valamint
• a nyilatkozatot tevő személy neve, lakcíme.
6. A nyilvántartó könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult
személy tekinthet be.
7. Az Egyházközség a nyilvántartó könyv adatai alapján, a más temetőben, temetkezési
emlékhelyen történő elhelyezés esetén a befogadó nyilatkozatról vezetett nyilvántartás
alapján, ezek hiányában az eltemetésre kötelezett személy nyilatkozatáról vezetett
nyilvántartás alapján a lelkészi hivatal nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást ad a kegyeleti
jogokat gyakorolni kívánó részére az elhunyt személy temetési helyéről és a hamvak
elhelyezkedésének helyéről.

8. A más temetőbe, temetkezési emlékhelyre történt temetés esetén a temető vagy
temetkezési emlékhely befogadó nyilatkozatát, valamint a temetőn, temetkezési
emlékhelyen kívüli urnaelhelyezés esetén az eltemetésre kötelezett személy nyilatkozatát
az eltemettető, az elhunyt Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója (a
továbbiakban: közeli hozzátartozó) és az ellenőrzést végző hatóság tekintheti meg.
9. Az Egyházközség a nyilvántartási könyv mellett – a Magyarországi Evangélikus
Egyházban élő szabályozás alapján – halotti anyakönyvet is vezet, a két nyilvántartás
egyike sem pótolja a másikat.

Az eltemettető
8. §
1. Az eltemettető az a természetes személy, aki temetés ügyét intézi és az urnahely díját
megfizeti. Az elhunyt közeli hozzátartozói közösen is gyakorolhatják az eltemettető
jogait. Legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, és az Egyházközségnek
átadott nyilatkozatuk alapján ezeket a jogokat átruházhatják más személyre. Az
eltemettető személyére vonatkozó nyilatkozatadásnak nincs időbeni korlátozása.
2. Az eltemettetőnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az Egyházközség a nyilvántartási
könyvbe a következő adatait felvegye:
• név,
• születéskori név,
• születési hely és idő,
• anyja neve,
• lakcíme és
• értesítési címe.
3. Tulajdonos, mint adatkezelő a 2. pont szerinti adatokat kizárólag a Temető
üzemeltetésével összefüggésben használja.
4. Eltemettető köteles az értesítési címében bekövetkező változásokat az Egyházközségnek
bejelenti. Ennek elmaradásából eredő következményekért az Egyházközség nem felel.
5. Ha egy urnafülkében már elhelyezésre került legalább egy urna, és van még lehetőség
ugyanabban további urna elhelyezésére, arra kizárólag az eltemettető kifejezett akarata
esetén kerülhet sor.
6. Az urnahely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a
törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.
7. Az eltemettetővel az Egyházközség írásban szerződést köt. A szerződés szövegének
mintáját a Tulajdonos presbitériuma határozza meg. Az Egyházközség e
szerződésmintának megfelelően tehet és fogadhat el szerződéskötési ajánlatot urnának a
Temetőben történő elhelyezésre.

A megváltási idő, a megváltási idő lejártát követő elhelyezés
9. §
1. A Temetőben az urnahelyeket huszonöt évre lehet megváltani.
2. A Temető felszentelése előtt megváltott urnahelyek esetében az 1. pont alatti időt az
urnahelybe való első urnaelhelyezéstől kell számítani.
3. A megváltási idő lejárata előtt az eltemettető az urnahelyet újraválthatja. Az újraváltás
időtartama tíz vagy huszonöt év lehet. Az újraváltás díja megegyezik az újraváltáskor
aktuális díj időarányos részével.
4. A megváltási idő lejártáig az urnahely újraváltása nem tagadható meg.
5. Ha egy urnahely megváltási ideje lejár, és az eltemettető, vagy elhalálozása esetén annak
örökösei a megváltási időt nem hosszabbítják meg, az Egyházközség jogosult az
urnahelyből az urnát eltávolítani, és az urnahelyet mások számára hozzáférhetővé tenni.
Ebben az esetben az eltávolított urnákat a Tulajdonos a templom oltártere alatt
kialakítandó megőrzési tárolóban helyezi el. A megőrzési tároló nem látogatható, de az
eltemettető a 7.§ szerinti feltételekkel az urnát onnan kikérheti.

Díjak
10. §
1. A temetőben az urnahelyek díja a 9.§ 1. pont alatti időtartamra a következő:
a. egy urna elhelyezésére szolgáló urnafülke:
130 000 forint,
b. két urna elhelyezésére szolgáló urnafülke:
200 000 forint,
c. négy urna elhelyezésére szolgáló urnafülke:
350 000 forint.
2. Az urnahelyek díját egy összegben, készpénzben vagy átutalással lehet megfizetni.
Átutalás esetén a szerződés akkor lép hatályba, ha a díjat az Egyházközség bankszámláján
jóváírják.
3. Az urnahelyek fedőlapjainak feliratozásáért és díszítésére szolgáló kellékekért az
Egyházközség kizárólag a temetkezési szolgáltató által felszámított díjakat érvényesíti.
Ezeket a költségeket az 1. pontban meghatározott díj nem tartalmazza.
4. Az Egyházközség az 1. és a 3. pont szerinti díjakon és költségeken kívül a Temetővel
kapcsolatosan más díjat nem szed.
5. Ha az eltemettető rendelkezési joga azért szűnik meg, mert az urnát más temetési helyen
kívánja elhelyezni, a jogosult részére a megfizetett megváltási díj időarányos részét vissza
kell téríteni.

Egyéb és záró rendelkezések
11. §
1. A Temetővel kapcsolatos azon kérdésekben, amelyeket jogszabály nem rendez, és
amelyekről e szabályzat sem rendelkezik, az Egyházközség presbitériuma dönt.
2. E szabályzat 2016. október 11-én lép hatályba.
3. A szabályzattal ellentétes gyakorlat szabályzatszerűvé tételére 90 nap áll rendelkezésre,
amelynek betartásáért az Egyházközség elnöksége felel.
4. A szabályzat módosítása nem érintheti hátrányosan a módosítás időpontjában már
megkötött szerződéseket, kivéve, ha azok jogszabályváltozás miatt kötelező érvényűek az
Egyházközségre nézve.
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