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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „a
temetkezés költségeinek csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről” címmel a mellékelt
határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2017. (.....) OGY határozat 

a temetkezés költségeinek csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről

Az Országgyűlés, tekintettel
-  arra,  hogy az  eltemettetés  költségei  egyre  magasabbak  és  egyre  nagyobb  terhet  jelentenek  a
hozzátartozók számára,
- a szociális biztonság erősítésének szándékával,
- az emberi méltóság, a mindenkit egyaránt megillető méltó eltemettetés biztosításának érdekében,
a következő határozatot hozza:

1.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy  dolgozza  ki  az  eltemettetés  költségeihez  való
hozzájárulás módjaként  a  kegyeleti  járandóság rendszerét,  amelynek kialakítása során az alábbi
szempontokat vegye figyelembe:

a)  minden  nyugdíjasként  vagy  nyugdíjszerű  ellátásban  részesülőként  elhunyt  személy  után
egyösszegű,  vissza  nem térítendő  támogatásban  részesüljön  az,  aki  törvény alapján  az  elhunyt
eltemetésére köteles és az eltemettetésről gondoskodik,

b) a támogatás jövedelemtől függetlenül illesse meg az eltemettetésről gondoskodó személyt,

c) a támogatás összege nyújtson érdemi segítséget az eltemettetés anyagi terheinek enyhítésében, de
legalább a mindenkori nyugdíjminimum összegének négyszeresét érje el,

d)  a  támogatás  a  ténylegesen  kifizetendő  eltemettetési  költség  csökkentése  útján  annak  a
személynek és abban az időpontban biztosítsa az eltemettetés kiadásaihoz történő hozzájárulást, aki
és amikor a temetési szolgáltatásokat igénybe veszi.

2. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy haladéktalanul terjessze elő a temetési szolgáltatások
27 százalékos általános forgalmi adójának 5 százalékra történő csökkentéséről szóló javaslatot.

3.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy  az  1-2.  pontokban  foglaltak  végrehajtásáról
gondoskodjon,  a  szükséges  törvénymódosításokat  terjessze  az  Országgyűlés  elé,  továbbá
gondoskodjon a jogszabályváltozások és intézkedések pénzügyi fedezetének megteremtéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, adópolitikáért és államháztartásért felelős
miniszter
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Általános indokolás

Az eltemettetés költségei a lakosság számára egyre nagyobb anyagi terhet jelentenek. Az elmúlt
években rendkívüli mértékben megnőttek a temetés költségei. Egy sírhely 25 évre 400-500 ezer
forintba, egy urnahely bérlése 10 évre 103 ezer forintba, egy osszárium (csontfülke) bérlése 10
évre több mint 200 ezer forintba kerül.

Miközben a temetés költségei emelkednek, a lakosság életszínvonala drasztikusan romlik. 2010-
ben a lakosság 12,3%-a élt a szegénységi küszöb alatt, ma ez a mutató 14,5%. A korcsoportokat
vizsgálva az látható, hogy az idősek szegénysége is nőtt az elmúlt években. Ráadásul nem csak a
szegénység kiterjedtsége, hanem mélysége is növekedett. Az ezt mutató szegénységi rés minden
korcsoportban emelkedett 2010 óta. Hét évvel ezelőtt a 65 feletti népesség esetében ez 11% volt,
ma már 15,3%. Ma Magyarországon az egyszemélyes nyugdíjas háztartás létminimuma 79 ezer
forint, a 2,6 millió nyugdíjas közül több mint egymilliónak nem éri el nyugdíja ezt az összeget. A
kormány szociális területen tett megszorítói intézkedései miatt, köztük a temetési segély korábbi
formájának megszüntetésével, egyre kiszolgáltatottabb helyzetbe kerültek a rászoruló idősek.

A  Magyar  Szocialista  Párt  valódi  megoldást  jelentő  javaslatokat  kínál  jelen  határozat
benyújtásával.  A  kegyeleti  járandóság  bevezetéséről  és  a  temetkezés  költségeinek
áfacsökkentéséről szóló javaslatunkat annak ismeretében tesszük, hogy az eltemettetés költségei
egyre magasabbak és egyre nagyobb terhet  jelenteknek a hozzátartozók számára.  Az emberi
méltóság  biztosítása  érdekében  mindenki  számára  meg  kell  teremteni  a  méltó  eltemettetés
biztosításainak feltételeit, és szükség van a szociális biztonság megerősítésére.

Úgy véljük, hogy a Kormány az ehhez szükséges költségvetési fedezetet ki tudná gazdálkodni,
akár néhány nem létfontosságú beruházás elhalasztásával, akár a magasabb keresetűek nagyobb
adóztatásával.

Részletes indokolás

1. 

Szükségesnek tartjuk a kegyeleti járandóság rendszerének bevezetését. Úgy véljük, hogy minden
nyugdíjasként  vagy nyugdíjszerű  ellátásban  részesülőként  elhunyt  személy  után  egyösszegű,
vissza nem térítendő támogatást kell biztosítani. Javaslatunk szerint a támogatás jövedelemtől
függetlenül  illetné  meg  az  eltemettetésről  gondoskodó  személyt.  Ahhoz,  hogy  a  támogatás
összege  érdemi  segítséget  nyújtson  legalább  a  mindenkori  nyugdíjminimum  összegének
négyszeresét kell, hogy elérje. Fontos, hogy a támogatás a ténylegesen kifizetendő eltemettetési
költség csökkentése útján annak a személynek és abban az időpontban biztosítsa az eltemettetés
kiadásaihoz történő hozzájárulást, aki és amikor a temetési szolgáltatásokat igénybe veszi.

2. 
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Egyúttal  az  MSZP a  temetési  szolgáltatások  áfacsökkentését  kezdeményezi.  Ha  a  kormány
támogatja az indítványunkat, akár 100 ezer forinttal is csökkenhetnek a temetés költségei.
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