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Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 

6/2002. (XI. 26.) szabályrendelet 

az egyházközség kolumbáriumáról 
 

 
 

(2007. március 27-tıl hatályos változat) 
 

 

 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház törvényeiben foglalt, illetve az egyházközségi 

közgyőlés által átruházott jogok alapján a Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség (a 

továbbiakban: Egyházközség) képviselı-testülete az alábbiak szerint szabályozza az 

Egyházközség székhelyén álló templom alagsorában található kolumbárium urnaelhelyezési 

rendjét és ügyrendjét. 

 

 

Az urnafülke tartós használatba adása
1
 

1. § 

1. Az urnafülkék tartós használatba adása 25 évre szól, ami meghosszabbítható. A 

használatba adáskor az Egyházközség számára befizetendı adomány (a továbbiakban: 

kolumbáriumi adomány) összegét a presbitérium határozza meg. A kolumbáriumi 

adomány összegében különbséget kell tenni az urnafülke mérete, illetve azon szempont 

szerint, hogy befizetıje az Egyházközség tagja-e. 

2. A kolumbáriumi adomány összege nem tartalmazza a stoláris adományt és a vésetés 

költségét. A vésetést – megtartva a kolumbárium korábbi egységes rendjét – a 

hozzátartozók intézik. 

3. A kolumbáriumi adományt egy összegben kell megfizetni, és külön – nem selejtezhetı – 

nyugtatömbbel kell bevételezni. Amennyiben a befizetés csekken vagy átutalással 

történik, a bizonylat másolatát az urnafülkéket nyilvántartó könyv mellékleteként kell 

elhelyezni. 

4. Részletfizetési kedvezményt indokolt esetben, külön megállapodás szerint az elnökség 

engedélyezhet. A presbitérium a teljes kolumbáriumi adományt mérsékelheti, illetve el is 

engedheti. 

5. Az urnafülke tartós használatba adásáról az igazgató lelkész igazolást állít ki, és írásbeli 

tájékoztatást ad az urnafülke tartós használatba adásával és a kolumbárium rendjével 

kapcsolatos szabályokról. Ezt az írásbeli tájékoztatást az urnafülkébe történı temetés 

alkalmával a bejelentést tevı hozzátartozónak is meg kell adni.  

6. Az urnafülke tartós használatba adásáról szóló igazolás kiadása után a kolumbáriumi 

adomány részben sem téríthetı vissza. 
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7. Az urnafülkéket nyilvántartó könyv vezetése és hitelesítése az igazgató lelkész feladata. 

8. Az urnafülke tartós használatba adása utáni 25. évben a tartós használatba adás 

meghosszabbítása kérhetı. A kolumbáriumi adomány befizetıjének, valamint az ı vagy 

az urnafülkébe temetett személy polgári perrendtartás szerinti hozzátartozójának, illetve 

testvére egyeneságbeli rokonának írásbeli kérésére az urnafülke tartós használatba adása – 

újabb adomány befizetése nélkül – további 25 évre meghosszabbodik. A presbitérium 

bárki kérésére vagy javaslatára dönthet egyes urnahelyek tartós használatba adásának 

meghosszabbításáról. A késıbbiekben újabb meghosszabbítások kérhetık, illetve 

javasolhatók. A tartós használatba adás meghosszabbodását be kell vezetni az 

urnafülkéket nyilvántartó könyvbe. 

9. Az 1996. február 13. után tartós használatba adott urnafülkékbıl a hamvak a használatba 

adás után 25 évvel a kolumbáriumon belül új, közös helyre helyezhetık. 

10. Minden év januárjában tájékoztatást kell elhelyezni a kolumbárium bejáratánál, amely 

felhívja a hozzátartozók figyelmét azokra az urnahelyekre, amelyek használati ideje az 

adott naptári évben lejár. Ugyanebben az idıpontban írásbeli értesítést kell küldeni az 

urnafülkéket nyilvántartó könyvben rögzített címre a 25 éves használati idı lejártáról és a 

hosszabbítás lehetıségérıl.  

11. Azon urnafülkékben, amelyeknek megváltási adományát 1996. február 13. elıtt fizették 

be, a hamvak – az akkor érvényes szabályozás értelmében – a kolumbárium fenntartása 

alatt korlátlan ideig maradhatnak. 

 

 

Az urna átvétele 

2. § 

Az urna elhelyezése abban az esetben engedélyezhetı, ha az urnát elhelyezni kívánó személy 

vagy az urnát szállító felmutatja a halottvizsgálati bizonyítványt. Ha a bizonyítvány 

valódisága iránt kétség merül fel, az igazgató lelkész köteles írásban felvilágosítást kérni az 

iratot kiállító szervtıl. A kétség tisztázása elıtt az urna elhelyezése az Egyházközség 

ingatlanán nem engedélyezhetı. 

 

 

Az urna elhelyezése 

3.§ 

1. A 2.§-ban említett bizonyítvány hiteles megléte esetén az igazgató lelkész engedélyezi a 

templomi temetést.  

2. Gondoskodni kell arról, hogy az urna a végsı elhelyezésig az egyházi épület erre kijelölt 

helyén, méltó körülmények között kerüljön megırzésre. 

3. Az elhunyt adatait a lelkészi hivatal anyakönyvébe és az urnák nyilvántartását szolgáló 

könyvekbe be kell vezetni. 
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A kolumbárium rendje 

4. § 

1. A kolumbáriumba elsısorban az Egyházközség tagjai és hozzátartozói temethetık el. 

Kivételes esetben az Egyházközség elnökségének hozzájárulásával más személy hamvai is 

elhelyezhetık. 

2. A kolumbáriumot a hozzátartozók hétköznapokon a lelkészi hivatal hivatalos ideje alatt, 

vasár- és ünnepnapokon fél órával az istentiszteletek elıtt és után, valamint halottak napja 

körül az igazgató lelkész által meghatározott rend szerint látogathatják. 

3. A kolumbárium nyitva tartási idejét a bejáratnál ki kell függeszteni. 

4. Gyertyaégetés céljára csak a kolumbárium oltárán elhelyezett gyertya használható.  

5. Virágot a vázákban lehet elhelyezni. 

6. A kolumbáriumot hetente, de szükség szerint sőrőbben is az egyházfi tartja rendben. 

 

 

Vegyes rendelkezések 

5. § 

1. A kolumbáriummal kapcsolatos azon kérdésekben, amelyekrıl e szabályrendelet nem 

rendelkezik, az egyházközség részérıl a presbitérium illetékes dönteni.
2
 

2. Jelen szabályrendeletet az Egyházközség képviselı-testülete 2002. november 26-án 

elfogadta, rendelkezései e naptól hatályosak. Megtartása és megtartatása az Egyházközség 

elnökségének feladata. 
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