
Az egyházközség temetőjéről és a temetkezés rendjéről 

(kivonat a rendeletből) 
 

SÍRHELYEK  
 
(1) Az egyházközség a sírhelyet ingyenesen biztosítja a Téti Evangélikus Egyházközség azon 

tagjának, aki rendszeresen egyházfenntartói járulékot fizetett és fizet a Téti 
Evangélikus gyülekezetnek illetve annak az evangélikus gyülekezetnek, amelynek a Téti 
Evangélikus gyülekezethez való csatlakozást megelőzően tagja volt. A más Evangélikus 
gyülekezethez való fizetés tényét hitelt érdemlően igazolni kell. 
Amennyiben az elhunyt életkoránál fogva nem egyházfenntartói járulékot fizető tagja a Téti 
Evangélikus Egyházközségnek az evangélikus szülőre kell vonatkoztatni a fenti feltételek 
teljesülését.    

 
(2) Az egyházközség a sírhelyet ingyenes használatra engedi át annak a személynek is, aki nem a 

Téti Evangélikus Egyházközség tagja, de rendszeresen egyházfenntartói járulékot fizet 
mind a saját felekezete, mind a Téti Evangélikus Egyházközség részére és a Téti 
Evangélikus Egyházközség rendszeresen egyházfenntartói járulékot fizető tagjának vagy a 
temetőben fekvő elhunytnak közvetlen hozzátartozója (házastársa, gyermeke, szülője, 
élettársa). 

. 
(3)  Azt az elhunytat, aki az evangélikus egyház törvényei értelmében egyházfenntartói járulék 

fizetésére lett volna kötelezett, de életében a fizetési kötelezettségének a Téti Evangélikus 
Egyházközség felé – nem tett eleget, az alábbiak számítás szerint meghatározott összeg 
befizetése esetén illeti meg sírhely a Téti Evangélikus temetőben 
Elhalálozás évének időpontjából ki kell vonni a születés évének időpontját, majd az így kapott 
összegből ki kell vonni 21 évet (az egyházfenntartói járulék fizetési kötelezettség 
keletkezésének vélelmezett időpontja)- az így kapott eredményt meg kell szorozni a 
mindenkori egyházfenntartói járulék összegével.  
Amennyiben a számítás eredményeként meghatározott összeg meghaladná a 250. 000.-Ft-ot 
(kettőszáz-ötvenezer forintot) a temettető maximum 250. 000.-Ft (kettőszáz-ötvenezer 
forintot) megfizetésére köteles. 
Példák a számításra: 
 
I.  példa: 
1. Elhalálozás éve:    2014. 
2. Születés éve     1920 
3. Elhalálozás éve - születési év        94 
4. Egyházfenntartói járulék összege 2014-ben 5000.-Ft/év 
5. Temettető által fizetendő számított összeg: (94-21)*5000.-Ft=365.000.-Ft 
6. Temettető által ténylegesen fizetendő összeg: 250.000.-Ft 
 
II.  példa 
1. Elhalálozás éve:    2014. 
2. Születés éve     1955 
3. Elhalálozás éve - születési év        59 
4. Egyházfenntartói járulék összege 2014-ben 5000.-Ft/év 
5. Temettető által fizetendő számított összeg: (59-21)*5000.-Ft=190.000.-Ft 
6. Temettető által ténylegesen fizetendő összeg: 190.000.-Ft 
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(4) A meglévő sírhelyre kizárólag abban az esetben temethető más felekezethez tartozó vagy 
felekezeten kívüli elhunyt, amennyiben a Téti Evangélikus Egyházközség rendszeresen 
egyházfenntartói járulékot fizető tagjának vagy a temetőben fekvő elhunytnak közvetlen 
hozzátartozója (házastársa, gyermeke, szülője, élettársa). 

 
(5) Más felekezethez illetve más evangélikus gyülekezethez tartozó és oda rendszeresen 

egyházfenntartói járulékot fizető elhunyt hozzátartozó az alábbi feltételek teljesítése 
esetén temethető el a téti evangélikus temetőben: 

 
- Új vagy régi sírhely igénybevétele esetén is (akár urnás, akár koporsós temetésnél) a 

temetés időpontjában érvényes egyházfenntartói járulék összegének 10-szeresét köteles 
kifizetni a temettető a temetés előtt adományként az egyházközség részére.  

- A egyházfenntartói járuléknak más felekezethez (evangélikus gyülekezethez) történt 
fizetésének tényét a temetés előtt a temettetőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.  

- Amennyiben az elhunyt életkoránál fogva nem egyházfenntartói járulékot fizető tagja a 
Téti Evangélikus Egyházközségnek az evangélikus szülőre vonatkoztatni a fenti feltételek 
teljesülését.    

 
(6) Amennyiben az elhunyt hozzátartozó egyáltalán nem fizetett egyházfenntartói járulékot 

egyik felekezethez sem, abban az esetben válik jogosulttá közvetlen hozzátartozója útján a 
sírhely használatára, amennyiben annak eltemettetője 5. § (3) bekezdésében írtak szerint 
számított összeget megfizeti a Téti Evangélikus Egyházközségnek.  

 
(7) Amennyiben más felekezetű, illetve más evangélikus gyülekezetekhez tartozó személyek a 

Téti Evangélikus temetőben kívánnak temetkezni, már életükben adományokat adhatnak a 
temető fenntartásához a Téti Evangélikus Egyházközség részére. 
A temetés időpontjában az igazoltan befizetett adomány összegének, valamint annak az 
összegek a különbözetét kell megfizetni az eltemettetőnek, amely összeget az elhunyt életkora 
alapján egyházfenntartói járulék címén a Téti Evangélikus Egyházközségnek befizetett volna. 
A számítást, 5. § (3) bekezdésében írtak szerint kell elvégezni.  
Amennyiben az adományként befizetett összeg meghaladná a temettető által fizetendő 
összeget, a temettető felé nincs visszafizetési kötelezettsége az Egyházközségnek.  
 

(8) Amennyiben sem az elhunyt, sem közvetlen hozzátartozója nem tagja (volt tagja) a Téti 
Evangélikus Egyházközségnek és az elhunyt a 7.) pontban leírtak szerint sem fejezte ki a Téti 
Evangélikus Egyházközség tulajdonában lévő temetőben való temetkezési szándékát, számára 
sírhely az 5. § (3) bekezdésében írtak szerint számított összeget megfizetése esetén 
biztosítható. 

(9) Síremlék előzetesen kizárólag a temetőbizottság engedélyével létesíthető. Engedély kizárólag 
a régi síremlékek közötti üres helyek beépítésére adható.  

(10)A jelen rendeletben nem szabályozott egyedi kéréseket előzetesen az egyházközség 
temetőbizottsága bírálja el.  

 
Rendelkezési jog 

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog 
a) Egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós vagy urnás rátemetés napjától 

számított 25 év, 
b) Kettős sírhely esetén az utolsó koporsós vagy urnás betemetés napjától számított 25 év, a 

lejárt sírra rátemetés engedélyezett.  
c) Sírbolt esetén a temető tulajdonosával kötött megállapodástól függően 60 vagy 100 év, 
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(2) A rendelkezési jog iránti igényt a már meglévő sírok estében a lelkészi hivatalban írásban kell 
bejelenteni, egyszeri regisztrációs díj befizetése mellett, melynek összege:  

  Egyes sírhely esetén: 500,- Ft,  

  Kettes sírhely esetén: 1.000,- Ft. 

  Hármas sírhely esetén:1.500.-Ft 

Minden további sírhely esetén további 500.-Ft 
A temetési hely feletti rendelkezési jog a lelkészi hivatalba benyújtott írásos nyilatkozattal 25 
évenként meghosszabbítható. 
 
 

TEMETŐ FENNTARTÁSI HOZZÁJÁRULÁS  
 

1) Az Evangélikus Egyházközség a temetőben vállalkozásszerűen építési és felújítási munkát 
végzők részére temető fenntartási hozzájárulási díjat állapít meg, melynek napi mértéke a 
mindenkori egyházfenntartói járulék 1 éves összege, amelyet az egyházközség pénztárába 
fizetnek be. (Ide tartozik: sírkő, síremlék, kripta építése is.) A munkálatokat előzetesen a 
gyülekezet pénztárosánál kell bejelenteni, a napidíjat a vállalkozónak előre meg kell 
fizetni. 

 
2) A temettető temetés előtt az alábbi díjak előzetes befizetésére köteles az Egyházközség felé: 
 

- hűtés: 3.000,- Ft/nap 
- igény esetén kántor tiszteletdíja: 4.000,- Ft/temetés 

 
3) A temetkezési vállalkozó temetés előtt az alábbi díj előzetes befizetésére köteles az 

Egyházközség felé: 
 
- ravatalozó használat, takarítás : 6.000.- Ft/temetés 

 
 

HARANGOZÁS 
 

A temettetők erre irányuló igénye esetén, a velük egyeztetett időpontokban a harangozási 
feladatokat a Téti Evangélikus gyülekezettel kötött megbízási szerződés alapján a Fatima Gold Kft 
(9100 Tét, Szabadság u. 39. képviseli Szatmarecz Sándor), mint megbízott látja el a Tét, Fő utcán 
található haranglábnál, illetve a téti evangélikus temetőben.  
 
Az elhalálozás esetén történő harangozási feladat ellátásáért a megbízott az elhunyt 
hozzátartozóitól összesen legfeljebb 6.000.-Ft harangozási díj beszedésére jogosult, amely őt a 
megbízási szerződésben meghatározott megbízási díjon felül illeti meg. 
 
(A részletes temetőrendelet megtalálható a Téti Evangélikus Egyházközség lelkészi 
Hivatalában, igény esetén hivatali időben megtekinthető. 
 
 


