
A MEGÁLLAPODÁS SZABÁLYAI 

 

1.§. Az urna fülkében elhelyezkedő urnák száma úgy értendő, hogy az urna mérete 

nem haladja meg a 21 x 17 x 10 cm-t. Ha meghaladja, arányosan kevesebb urna 

helyezhető el (pl. egy „ kéturnás” fülkében csak egy). 

A hamvasztást vállaló temetkezési céget előre kell figyelmeztetni a méretre. 

2.§. Az urna felravatalozása a templomban történik és díjtalan. Nem temethető a 

templom urnafalába olyan felekezethez tartozó személy, mely felekezet a katolikus 

egyházzal nincs ökumenikus kapcsolatban. Nem végezhető a templomban úgynevezett 

polgári temetés sem. 

3. §. Az egyszer átvett urnafülkét a Gyöngyös Felsőváros Római Katolikus 

Főplébánia nem váltja vissza. Ha a használati jog birtokosa visszaadja, ezt 

térítésmentesen kell tennie. Arra azonban van lehetőség, hogy a használati jogát 

másvalakire átruházza, de ez az átruházás csak akkor érvényes, ha a róla szóló új 

megállapodás a tulajdonos Gyöngyös Felsőváros Római Katolikus Főplébánia színe 

előtt történik. 

4. §. Az urnahely használati joga visszaszáll a tulajdonos Gyöngyös Felsőváros 

Római Katolikus Főplébánia, ha megállapodásban szereplő eltemetendő összes 

személy maradványait másutt temették el. Hasonló a helyzet, ha az elhelyezett urnákat a 

hozzátartozók kiveszik és elszállítják, s előzőleg senkire sem ruházzák át az urnafülke 

használati jogát.  

5. §. A lejárati ideig meg nem változott urnahelyekből a tulajdonos Gyöngyös 

Felsőváros Római Katolikus Főplébánia az urnát kiveszi, és közös urnasírba teszi. 

6. §. Az urnafülkében csak a túloldali megállapodásban szereplő személyek hamvait 

tartalmazó urnák helyezendők el. A személyek megváltoztatását csakis a használati jog 

birtokosa eszközölheti, a Gyöngyös Felsőváros Római Katolikus Főplébánia 

adminisztrálásával és a még élő jelölt személyek egyetértésével. A Gyöngyös Felsőváros 

Római Katolikus Főplébánia jogkörébe tartozik annak elbírálása, hogy a már 

elhelyezett urnák kivétele és másutt történő elhelyezése kegyeletsértő-e, mert ha igen, 

akkor nem engedélyezi az urnák elvitelét.  

7. §. Az urnafülke márvány záró lapját az egyházközség biztosítja (külön térítési díj 

nélkül), de a rákerülő szöveg elkészítése a használati jog tulajdonosának a feladata. 

Betűrendelés: Birner Kőfaragó Műhely Gyöngyös Damjanich J. u. 17. 37/313 931, 

30/9733 488 

 

 

 

 ................................................................        P.H.        ..............................................................  

 az átadó a megállapodást 

 egyházközség nevében kötő átvevő 

 

 



MEGÁLLAPODÁS 

A Gyöngyös Felsőváros Szent Bertalan templomban található urnafülke 

használati jogáról 

 

A túloldali szabályok figyelembe vételével a Gyöngyös Felsőváros Római Katolikus 

Főplébánia (3200 Gyöngyös Szent Bertalan u. 3.) a Szent Bertalan templom (Szent 

Bertalan u. 3.) tulajdonosa, mint használatra átadó és  

 ..............................................................  (név) született .............................................. on  

 ............... év ..................... hó ......... nap,  lakik: .......... ir.szám  ............................. helység 

 ................................................... utca .............. sz.alatt, telefonszám:  ...............................  

mint használatra átvevő (használati jog birtokosa) a mai napon a következő 

megállapodást kötötték: 

A fentnevezett személy az átvétellel a (térképen ellenőrizhető): ………………..…..…   

számozású urnafülke használati jogának birtokosává válik, mely használati jog e 

megállapodást követően  99 év  év múlva jár le, melyet, ha a lejáratig a fentnevezett 

személy, vagy örököse (hozzátartozója) nem hosszabbít meg, visszaszáll a tulajdonos 

Gyöngyös Felsőváros Római Katolikus Főplébánia. 

A szóban forgó urnafülkében elhelyezhető urnák száma:…………….darab. E 

fenntartott urnafülkében haláluk után a következő személyek hamvait tartalmazó urnák 

helyezendők el: 

 Név  Anyja neve  Születési idő 

 Lánykori név 

 _____________________________________________________________________  

1.  .............................................   ..........................................   ...........................................  

2. ..............................................  ...........................................  ............................................  

 

 

 

Kelt Gyöngyös,  ........... év ......... hó ........... nap. 

 

 

 

 

 ............................................................       P.H.       ........................................................  

 az átadó   a megállapodást 

 egyházközség nevében kötő átvevő 


