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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 4 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok! Köszöntöm képviselőtársaimat és meghívott vendégeinket. Az ülést 
megnyitom. Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Csöbör Katalint Demeter 
Zoltán, Farkas Flóriánt Berényi László, Kőszegi Zoltánt Wittner Mária, Harrach Pétert Varga 
László helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

A napirend kiegészítésére nem érkezett javaslat. Kérdezem, hogy ki ért egyet a 
napirendi javaslattal. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 11 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

A temetőkr ől és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11212. szám)   
(Általános vita) 

1. napirendi pontunk a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megállapítása. 
Szeretettel köszöntöm Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár asszonyt és Prutkay 
János szakértő urat a Belügyminisztérium részéről. Önöké a szó.  

Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mivel a törvényjavaslat önök előtt van, különösebben 
nem kívánunk róla beszélni, hanem inkább majd a felmerülő kérdésekre fogunk válaszolni. 
Viszont engedjék meg, hogy néhány szóban elmondjam, mi indokolta ennek a kérdésnek a 
napirendre kerülését.  

Az önkormányzatok számára rengeteg problémát okozott – s a képviselői munkájuk 
során nyilván önök is találkozhattak olyan panaszokkal –, hogy a haláleset a lelki 
megrázkódtatáson túl rendkívül komoly anyagi terhet jelent egy-egy családnak, ugyanis a 
kegyeleti szolgáltatások ára több százezer forintba kerül. A minisztérium, mint a feladat 
ellátásáért felelős szakhatóság az önkormányzatokon keresztül egyre gyakrabban találkozott 
azzal a kéréssel, hogy ez ügyben rendet kéne tenni mind a piaci viszonyok között, mind pedig 
a halálesetet követő hozzátartozói magatartás tekintetében, hiszen egyre inkább elharapózik, 
hogy a hozzátartozók anyagi okok miatt nem a temetőben helyezik el a hamvakat, hanem 
hazaviszik, és otthon ki-ki a vérmérséklete meg az elhunythoz fűződő kapcsolata szerint 
helyezi el azokat a kamrapolctól kezdve a pincéig, de a kertben való szétszórás sem ritka eset. 
Sőt az is előfordult már, hogy a kukások a szemétben találtak hamvakat. Ez indította az 
önkormányzati feladatokra vonatkozó szabályozásért felelős belügyminisztert, hogy 
kezdeményezze a kérdéskör újraszabályozását.  

Ezenkívül még egy szempontot szerettünk volna a jogalkotásban megjeleníteni, 
mégpedig azt, hogy a helyi közösségek életéért felelős önkormányzatok legyenek felelősek az 
adott közösségnek a születéstől a halálig és a méltó emlékezésig tartó valamennyi 
szegmenséért, de a közösségek maguk is tegyenek ezért, mert mégiscsak egy 
közösségformáló erő az, hogy ha valaki ott élt egy kistelepülésen, de akár még a nagyváros 
egy szűkebb körzetében is, akkor ne idegenekre legyen hagyva az eltemetése, hanem 
biztosított legyen az, hogy a közösség ingyenesen fog gondoskodni az eltemettetéséről.  

Ez a két fő vezérelv indokolta a temetkezés újraszabályozását, illetve átfogóbbnak 
tűnő módosítását. Várjuk a kérdéseiket.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat illeti a szó. Wittner Mária képviselő 
asszony!  

Kérdések, megjegyzések 

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Én üdvözlöm ezt a törvényjavaslatot. Két konkrét 
helyzetet hoznék fel. Az anyám halála esetén 36 százalékos kamatra 60 ezer forintot vettünk 
fel. Hamvasztva lett, így lett eltemetve. A fiam nem egészen tíz évvel később halt meg, s 
akkor ugyanaz a hamvasztás már 200 ezer forintba került.  

Az emberben ezek után az a gondolat fut végig, hogy már meghalni sem érdemes, ám 
tetszik, nem tetszik, elszólítanak és megyünk. De egy-egy ember halála után olyan embertelen 
– és most a kommunisták szavaival élek – kizsákmányolás történik a családokkal szemben, 
hogy az már minősíthetetlen. Ezért örülök a kormány e határozatának. Ez egy nagyon jó 
határozat. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga László képviselő úr!  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Három megjegyzésem lenne. Először szeretném 

megkérdezni, hogy egyeztettek-e az egyházakkal. Nem ismerem a pontos statisztikát, de úgy 
tudom, hogy Magyarországon a temetők mintegy 50 százaléka még ma is egyházi tulajdonban 
van, ezért az egyházak feje fölött egyeztetés nélkül ilyen törvényt behozni nem lehetne. Ha 
egyeztettek, akkor jó, de tudomásom szerint nem volt egyeztetés.  

Azt viszont örömmel üdvözlöm, hogy benne van a törvényjavaslatban, a hamvasztó 
üzemnek nyilván kell tartani, hogy hol lesz elhelyezve az elhunyt hamva, mert ez jelen 
pillanatban nem követhető nyomon. Ezt mindenképpen hangsúlyozottan kell ennek a 
törvénynek tartalmaznia.  

A harmadik dolog egy javaslat, amit ki fogok dolgozni, és majd megtaláljuk a helyét. 
Minden kórházban, öregotthonban, ahol bizonyos ideig elhelyezik az elhunytat, gondoskodni 
kell egy olyan tisztességes, kegyeletre méltó kis helyiségről, ahol a család a halottjától el tud 
búcsúzni. Az nem állapot, hogy a boncmesternek kell adni X forintot azért, hogy kihúzza a 
tepsit és megmutassa az elhunytat. Tehát biztosítani kellene, hogy a család már a kórházban el 
tudjon búcsúzni a halottjától, aztán majd természetesen megy a temetőbe a temetésre. A 
lényeg tehát, hogy az első találkozás az elhunyttal méltó körülmények között biztosítva 
legyen. Erre nézve fogok beadni egy javaslatot, és majd megtaláljuk a helyét, hogy azt hova 
lehet beilleszteni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kulcsár Gergely képviselő úr!  
 
KULCSÁR GERGELY (Jobbik): Van a javaslatban egy olyan pont, amely 

véleményem szerint enyhén szólva is felháborító. Többen jelezték már nekem, hogy nem 
értik, ezt hogy gondolhatta a minisztérium. Szociális temetésről beszélnek, és van itt egy 
olyan pont, amely szerint aki ezt vállalja, az a következő temetkezési szolgáltatásokat maga 
látja el: az elhunyt temetésre való elkészítése, mosdatása, felöltöztetése, a sír vagy urnasír 
kiásása és visszahantolása. Véleményem szerint kegyeletsértő az, hogy egy gyászolónak 
magának kell kiásnia a rokona sírját. Egyáltalán tisztában vannak-e azzal, hogy mennyi ideig 
tart egy sír kiásása, és ez elvárható-e egy gyászolótól? Hogy gondolták ezt a rendelkezést? 
(Varga László: Faluhelyen ez évszázadokig így volt.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rónaszékiné Keresztes Monika képviselő asszony!  
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RÓNASZÉKINÉ KERESZTES MONIKA (Fidesz): Ma olyan világot élünk, hogy már 
nemcsak a halottjainkról gondoskodnak mások, hanem az élő hozzátartozóinkról is. A 
társadalom nagy részéből már kiveszett az a gondolat, hogy az újszülöttem meglátom, a 
halottamat pedig elsimogatom. Régen az teljesen természetes volt, hogy az ember a saját 
édesapját és édesanyját maga kíséri végig az útján és nem rakja be szociális otthonba. Ma 
általában az a közhangulat, hogy nem kísérik végig az életükön a szüleiket, hanem minél 
gyorsabban megszabadulnak tőle, mert annyi a dolguk, ha pedig valaki évekig szociális 
otthonban van, akkor tényleg furcsa, ha a halála után azt mondják a hozzátartozójának, hogy 
öltöztesse fel és búcsúzzon el tőle. Az az érintés, amivel elkíséri az ember a saját 
hozzátartozóját – túl azon, hogy fizikailag részt vegyen ebben a folyamatban és ne az államra 
várjon –, ennél sokkal többet jelent. Ez közelebb viszi az embereket az élőkhöz is, mert ha 
valaki tudja, hogy neki kell majd eltemetni, akkor nem biztos, hogy berakja szociális 
otthonba. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Előrebocsátom, hogy én általános vitára alkalmasnak tartom a 

törvényjavaslatot, ugyanakkor meggyőződésem, hogy nagyon sok ponton kell rajta 
módosítani, pontosan azért, mert az egyházakkal való egyeztetés elmaradt. Ad absurdum egy 
zsidó temetőre soha nem tudják rákényszeríteni, hogy ott szociális temetést végezzenek, mert 
ez vallásilag kizárt. A törvény jelen szövege szerint azonban ezt is meg lehetne tenni.  

Nem akarok olyan pontatlanságokra utalni, hogy a szociális temetést kizárja az, ha 
szerződést kötöttek, viszont nem szerepel itt a végrendelet. Nem akarom azt mondani, hogy 
telephelyet nem lehet létesíteni 200 méter távolságon belül, székhelyet viszont lehet. Sorba 
mondom azokat a pontokat, amelyek első olvasás után is végiggondolásra szorulnak.  

Azzal viszont, hogy ez a kérdés előkerült, teljes mértékben egyetértek. 
Meggyőződésem, hogy ezek a kérdések további párbeszéddel rendezhetők. Aki nem ért egyet 
ezzel a törvényjavaslattal és úgy gondolja, hogy az egészet ki kellene hajítani, annak felhívom 
a figyelmét arra, az nem mehet tovább, hogy hol a Velencei-tóból, hol a Dunából fognak ki 
egy urnát. Az a szándék, hogy ebben a káoszban rendet teremtsünk. A jelen helyzetnek 
vannak társadalmi okai, egyrészt a családok, a családi kapcsolatok meggyengülése – mert ha a 
családi kapcsolatok erősebbek lennének, akkor nem vagyok biztos benne, hogy ez a kérdés 
most előkerült volna –, másrészt pedig a családok anyagi helyzete.  

Érdekes lenne összehasonlítani, hogy az a temetkezési vállalat, amelyik pályázat útján 
elnyeri a köztemetés lehetőségét egy adott önkormányzat területén, az mennyiért végzi el a 
temetést a szabadpiacon. A kettő között indokolatlanul nagy különbség van. Egyébként a 
temetkezési vállalkozók szervezetei is egyetértenek abban, hogy valamiféle újraszabályozásra 
szükség van. Mindazonáltal szeretném felhívni a minisztérium figyelmét az emberi jogi 
egyezménynek a tulajdonjogról szóló kiegészítő jegyzőkönyvére. A temetőfenntartó 
tulajdonos szempontjából is lehet olyan korlátozásokat tenni, amit a kiegészítő jegyzőkönyv 
megenged a közszolgáltatások területéről, de ezt az egész törvényen keresztülvezetni 
végiggondolandó. Biztos vagyok benne, hogy az egyházak a szociális temetkezés kérdésében 
partnerek, mégpedig azért, mert érdekeltek abban, hogy a családi kapcsolat a kegyeleti jogon 
keresztül érvényesüljön, és érdekeltek abban, hogy rendezett állapotok legyenek.  

Varga László képviselő úrnak adom meg a szót.  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Én csak azután szavazom meg a törvényjavaslat általános 

vitára való alkalmasságát, miután az egyházakkal egyeztettek. E nélkül nem alkalmas a 
törvényjavaslat általános vitára.  

Kulcsár képviselőtársam azt mondta, felháborító, hogy a családnak magának kell 
bizonyos temetkezési szolgáltatásokat elvégeznie. Nos én hosszú ideig szolgáltam olyan 
faluban, ahol természetes volt az, hogy a szomszédok, a barátok, a rokonok ásták ki a sírt és 
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temették be. Lehet ezen mosolyogni, főleg annak, aki világéletében városban élt, de ez 
faluhelyen természetes dolog. Ezt persze nem előírni kell a törvényben, hanem meg kell 
engedni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kulcsár Gergely képviselő úr!  
 
KULCSÁR GERGELY (Jobbik): Rónaszékiné képviselőtársam mondandójára 

reagálnék, aki nyilván félreértett, mert nem arról van szó, hogy valaki egy idős rokonát 
elhelyezi egy szociális otthonban és ott hal meg. Rengeteg más példa is van az életben. Egy 
özvegyasszony is elveszítheti a fiát, és ha őt a szociális temetés keretében arra kötelezzük, 
hogy ássa ki a saját fia sírját, az véleményem szerint enyhén szólva is felháborító.  

Bizonyára faluhelyen a mai napig is vannak olyan temetések, ahol a hozzátartozók, 
rokonok, barátok vagy a szomszédok ássák ki az elhunyt sírját, de itt törvényben lenne előírva 
az, hogy aki a szociális temetést választja, annak kötelező a saját szerettei sírját megásni. 
Véleményem szerint ezt ma nem lehet törvényben megszabni, szociális temetés címén ilyet 
előírni enyhén szólva is arcátlanság.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Timea képviselő asszony!  
 
SZABÓ TIMEA (független): Elnézést kérek a késésért, de egy másik megbeszélésről 

jöttem, így nem hallottam az előterjesztőket, de én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon 
durván szegényellenes beadvány. Nem elég, hogy a szegényeket megbélyegzik az életükben, 
még a halálukban is a megbélyegzés vár rájuk. Azt lehet értékelni, hogy a kormány 
valamilyen módon segíteni akar a szegényeknek, csak már megint egy teljes mellényúlás, egy 
teljes mellélövés ez a segítség. Ne úgy segítsünk nekik, hogy még jobban megalázzuk őket. 
Egy hasonló példát mondanék, mint Kulcsár képviselő úr: ha egy szülő autóbalesetben 
elveszti a gyermekét, akit darabokra szaggatva kell eltemetni, akkor a szülő fogja összerakni a 
gyermekét és asszisztálni fog a temetéshez? (Wittner Mária: Ez esztelenség!) Ez nem 
esztelenség! Én ilyen szívtelen dolgot még soha nem láttam. (Rónaszékiné Keresztes Monika: 
Ez hol van leírva?) Nincs leírva, képviselőtársam, de ez egyértelműen következik a 
törvényjavaslatból.  

 
ELNÖK: Arra kérek mindenkit, hogy őrizze meg a parlamentáris formát. Szabó Timea 

képviselő asszonyé a szó, de azt hiszem, hogy a képviselő asszony összekeveri a sírásást és a 
temetkezési szolgáltatást. Kérem, hogy az egész törvényt olvassa el és akkor nem fogja ezeket 
összekeverni.  

 
SZABÓ TIMEA (független): Az egész törvényt elolvastam. Nem tudom, hogy akkor 

mire gondol, ha nem a sírásásra.  
 
ELNÖK: Az előbbi példája lehet életszerű.  
 
SZABÓ TIMEA (független): A krematóriumban is ott lehet lenni mellette, és az 

ugyanolyan frankó lesz, mint a sírásás. Nagyon szépen kérem, hogy ha szociális alapon 
segíteni akarnak a szegényeken, akkor ne így közelítsék meg ezt a kérdést. Én semmiképpen 
nem tudom megszavazni ennek az általános vitára való alkalmasságát.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
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LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Csak a szöveg ismeretében szólok, mert nem hallottam 
a kiegészítést, úgyhogy előre elnézést kérek, ha a szövegben valamit átalakítottak. Sokféle 
kritikám volt a Fidesz-kormány felé, de azt hittem, hogy a szimbolikus politikának mestere. 
Azt hiszem, hogy ezzel a törvényjavaslattal – ha jó szándékú, ha nem; nincs okom kétségbe 
vonni a jó szándékot – éppen azt nem vették figyelembe, ami egy jogszabály szimbolikus és 
érzelmi jelentése. Elhiszem, hogy segíteni akarnak – ezt mondta Szabó Timea is –, de 
jelentésében ez a dolog még holtában is két részre osztja a társadalmat. Van, akit ide és így 
kell temetni, van, akit meg amoda és amúgy. Ez roppant szerencsétlen jelentés, mert az 
amúgy is meglévő szociális szakadékot egy érzelmi szakadékkal tetőzi meg. Ezt nem 
tehetjük! Ezt semmiképpen nem tehetjük! Kérem tehát gondolják meg az eddigi politikájuk 
erényeit felhasználva, hogy mi egy dolognak a jelképes és érzelmi jelentése. Ennek rossz és 
megalázó. Ezért kellene ezt az egészet sürgősen újragondolni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Rónaszékiné Keresztes Monika képviselő asszony!  
 
RÓNASZÉKINÉ KERESZTES MONIKA (Fidesz): Megszoktuk bizonyos időn 

keresztül, hogy az állam mindent ad és mi azt elvárjuk. Úgy szól a törvény indoklásának a 
szövege, hogy a szociális temetés egyik jellemzője, hogy annak során az eltemettető vállalja 
azt, hogy ő maga vagy az általa felkért személy a temetés során személyesen közreműködik. 
Nincs meghatározva az, hogy a krematóriumban vagy a sírásásnál, hanem csak az, hogy 
valamilyen formában közreműködik, nyilván az adott helyzetnek megfelelően, kegyeletet nem 
sértve. Ha utóbb kiderül, hogy mégsem tudja vállalni a személyes közreműködést, akkor az 
önkormányzat gondoskodik a temetésről közköltséges temetés keretében, ami a hagyatékot 
valóban terheli, de semmiképpen nem arról van szó, hogy kegyeleti okokat sértve és 
embereket megalázva. Vegyük észre, hogy az állam hozzáadja a temetési költséget, azt, ami 
eddig az emberek pénztárcáját terhelte és nem tudták kifizetni. Mint az előbb is mondtam, 
annak, hogy részt vállal benne és jelen van, több jelentősége van, mint pusztán a 
munkavállalás. Egész egyszerűen az, hogy az ember természetes módon kíséri utolsó útjára a 
saját halottját, úgy, ahogy tudja. Semmiféle más kötelezettség nincs, ezért kérem, hogy ne 
vigyük a kérdést ebbe az utcába. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Wittner Mária képviselő asszony!  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Nem tudom megállni szó nélkül azt, hogy Szabó Timea 

képviselő asszony azt mondta, ennél embertelenebb dolgot még nem látott. Nem, mert még 
fiatal ahhoz. Ne is lásson soha olyan embertelen dolgokat, amik ebben az országban történtek. 
Olyat, hogy a kezeit hátul összedrótozva, a lábait összekötözve, arccal lefelé temetnek 
egymásra öt-hat embert, akik még mindig úgy fekszenek. Ez egyébként Lendvai Ildikó 
MSZMP-s képviselőnek is szól, aki pontosan tudja, hogy miről beszélek. Itt most 
megalázásról beszélni embertelenség. Nemrégen halt meg egy barátom felesége, akit 
elhamvasztottak, aztán misét mondtak érte, majd hazavitték a hamvakat, ahogy államtitkár 
asszony is mondta, mert nem volt pénzük eltemetni. Érti, miről van szó, hölgyem? Magát 
valószínűleg el tudják majd temetni, meg Lendvai Ildikót is el tudják majd temetni, de 
gondoljunk arra, hogy az elmúlt negyven-ötven év kaparj kurta, neked is lesz alapon olyan 
embertelenségre és közömbösségre szoktatta az embereket, aminek a levét isszuk immár húsz 
éve. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szabó Timea képviselő asszony!  
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SZABÓ TIMEA (független): Kedves Keresztes Monika! Kérem, hogy ne oktassuk 
egymást tiszteletről! Megpróbálok nyugodt maradni. Mária néni, köszönöm a hozzászólását, 
de nem az a megbeszélés tárgya, hogy ki milyen borzalmakat élt át. Ennek a 
törvényjavaslatnak semmi köze nincs ahhoz, hogy ki hogyan van eltemetve, arccal lefelé vagy 
miként. (Wittner Mária: Pedig voltak ilyenek!) Ez valóban borzalmas, de nem erről 
beszélünk, az isten szerelmére! Már bocsánat!  

Elnök urat pedig arra kérem, hogy az olyan hozzászólások után, amelyek MSZMP-
znek, utasítsa rendre a képviselőt, mert ez olyan fokú tiszteletlenség, amit ebben a 
bizottságban nem volna szabad megengednünk magunknak, mert akkor én is elkezdhetek 
bárkire jelzőket mondani, és akkor majd Keresztes Monika azt mondja nekem, hogy több 
tiszteletet vár el, amikor meg se szólaltam. Én is tiszteletet kérek Mária nénitől is és Keresztes 
Monikától is, és nemcsak a magam irányába, hanem az összes képviselőtársam irányába. Igaz, 
hogy önök vannak kormányon, de azért álljon meg a menet, mert úgy beszélnek az ellenzéki 
képviselőkkel, mintha nem tudom, honnan rántották volna ki őket. Nem tisztem nekem 
Lendvai Ildikót megvédeni, mert pontosan tudom, hogy ő ki tud állni saját magáért is, de 
kérem, hogy ne becsméreljük egymást. De nem fogom ezt tovább ragozni.  

Tehát nem arról van szó ebben a törvényjavaslatban, amit Wittner képviselőtársam 
mondott, és kérem, hogy ne vigyük el egy másik irányba ezt az egész kérdést. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Szeretném megjegyezni, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága, különösen 

egy országgyűlési bizottsági ülésen mindenkit megillet, különösképpen olyan esetben, amikor 
számára ez nem egy elméleti jellegű hozzászólás, hanem az átélt események motiválják. Az 
pedig kétségtelen tény, hogy az az esemény, amiről beszélt, az MSZMP időszakában történt.  

Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Természetesen nem személyes ügyben szeretnék szólni. 

Nagyon-nagyon sok embertelenség történt a történelem során és tisztelet annak, aki azok 
áldozata volt, mint Mária, túlélte és átvészelte. De ez nem felmentés egyikünknek sem arra, 
hogy az ennél esetleg arányaiban jóval kisebb, de mégiscsak az emberséget érintő javaslat 
ellen ne emeljünk szót. Én éppen attól várom, hogy az embertelenségnek akárcsak a 
morzsájára is kényes legyen, aki sajnos az egész cipóját volt kénytelen megenni. Azt hiszem, 
hogy annál inkább, minél inkább a történelmünkben sok mindent tapasztaltunk, borzasztóan 
figyelnünk kell, hogy ebből a nemzetből halálában se taszítsunk ki senkit, ami régen valóban 
megtörtént. De ez ok arra, hogy akár jó szándékból is ismét megtörténjen? Nem ok.  

Monikának nagyon igaz volt az a félmondata, hogy mindig mindent elvártunk az 
államtól. De könyörgöm, itt most nem erről van szó. Az államtól nem, de a közösségtől joggal 
vár el holtában, szenvedésében, családi bajában szolidaritást mindenki. Ezt keressük ebben a 
történetben. Nem feltétlenül az állami segítséget, hanem az állam mögött álló közösség 
szolidaritását, ami csak olyan módon nyújt akár pénzügyi segítséget, hogy nem terhel rá újabb 
érzelmi súlyokat. Ezt keressük ebben a törvényben, pontosabban ezért akarjuk kijavítani. Nem 
hiszem, hogy ezer politikai különbség ellenére ne lehetne ebben közös a szándékunk. Hogy 
akinek fájdalmas volt az élete, mert szegény volt, annak a családja számára ne legyen a 
szükségesnél, ami elkerülhetetlen, még sokkal fájdalmasabb, mert megalázó az, ami vele 
holtában történik.  

Temetési segélyeket eddig is adtak az önkormányzatok. Bizonyára nem eleget, ezt 
tudjuk, hiszen valóban vannak olyan esetek, amikor a hozzátartozók ezzel együtt is inkább az 
„olcsóbb” megoldást választották. De mi okunk van rá, hogy ha akár általánossá akarjuk tenni 
és szabályozni akarjuk a pénzügyi segélyt, ami holtában mindenki családjának jár, akkor ilyen 
feltételekhez kössük? Mi okunk van rá? Miért kellene egy sebzett családon és egy amúgy is 
sebzett életen még egy sebet ütnünk? Erről van most szó és nem egymás vádolásáról. S 
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nagyon szeretném, ha legalább a szándékban egyezségre tudnánk jutni. Ha jól emlékszem, 
holnap van a nemzeti összetartozás napja. A holtaknak is különbségtétel nélkül kell 
megadnunk a végtisztességet. Ezt szeretnénk, ezért szólunk, mert ennek akár akaratlan 
csorbáit látjuk ebben a törvényjavaslatban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Berényi László képviselő úr!  
 
BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Merőben eltér a város és a 

vidék szokásjoga a temetkezés vonatkozásában. Az az együttérzés, amit vidéken a múlt 
szokásaként a családtagunkkal, a hozzátartozónkkal kapcsolatban bizonyítunk, nem bevett a 
városban. Ma vidéken igenis az a gyakorlat, hogy a családtagok részt vesznek a 
temetkezésben, és az együttérzésük egyik megnyilvánulása az, hogy a hozzátartozókkal a 
végsőkig együtt vannak. A legintimebb dolog az, hogy a halottat saját maguk készítik fel az 
utolsó útra, nehogy rossz képben tűnjön fel Isten előtt. Az a szokás, hogy a felkészítésben 
közösen veszünk részt, és ahol a család rászorul a támogatásra, ott egyszerűen csak pénzbeli 
támogatást nyújtanak.  

Más a város, ahol a szolgáltatások kiteljesítésével hozzászoktak ahhoz, hogy ezeket a 
szokásokat elhagyták az idők folyamán. A városban teljes szolgáltatást vesznek igénybe, és 
senkitől nem várják el, hogy a közvetlen hozzátartozó temessen, mert ezt mindig másképp 
oldják meg. Ahol öregek voltak és rászorultak, ott ezt megtette a közösség akár az 
önkormányzat, akár a szomszédok, barátok által. De a lehetőséget meg kellene hagyni, hisz a 
lehetőség azért jó, mert akik ezt a szokásjogot gyakorolják, azoknak lehetőségük van, ahol 
viszont már a szolgáltatásokat teljes mértékben igénybe veszik, ott meg a törvény adjon 
lehetőséget arra, hogy ezt a fajta szolgáltatást is igénybe vehessék. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nagyon jó szándékúnak találom a hozzászólást, de azért 

ne tévesszük meg egymást, ugyanis nem egy népszokás életben tartásáról szól ez a 
törvényjavaslat. Egyáltalán nem. Furcsa lenne egy népszokást, ráadásul éppen csak a 
szegények körében – megjegyzem a városi szegények körében is – életben tartani. Aki az 
ilyen szokásoknak megfelelően valamilyen részvételt vállalt eddig is a halottja eltemetésében 
– itt azért a családtagokról van szó –, az nem tilos ezután sem. De életveszélyes, hogy a 
szociális helyzethez kössük – méghozzá városon és falun egyformán, mert pillanatnyilag nem 
látunk ilyen megkülönböztetést a törvényben –, hogy neked így kell csinálni. A szokást 
ápolják ott, ahol ez a szép szokás megvan, de akkor nem kell jogszabállyal beavatkozni és azt 
mondani, hogy ezt a szegény családoknál kell így csinálni, mert ez a törvényjavaslat a 
szociális temetésről szól és nem a megbecsülendő falusi népszokások egyik eleméről. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Nem a szociális temetésről, hanem a szociális temetés lehetőségéről. Nagy 

különbség! Szabó Timea képviselő asszony!  
 
SZABÓ TIMEA (független): Egyetértek Berényi képviselőtársammal abban, hogy van 

különbség a vidéki és a városi szokások között. Ez rendben is van, és valóban így van, 
amennyire én tudom. De egy jogalkotónak az a feladata, hogy úgy alkossa meg a jogszabályt, 
hogy az a jogalkalmazó számára végrehajtható legyen. Nekem nem egyértelmű ez a 
jogszabály. Keresztes Monika elmondta, ez nem azt jelenti, hogy másokat megalázunk, és 
nem azt, hogy a sírt kell ásni. Akkor viszont szeretném megkérdezni, egy városi környezetben 
a jogalkalmazó mit fog részvételnek értelmezni, hogy fogja beszámítani a részvételt. Ha nem 



- 12 - 

effektíve a sírásásnál vagy a hamvasztásnál való részvételről van szó, akkor miben merül ki a 
részvétel? Ha csak abban, hogy elmegyek a temetésre és ott állok, akkor semmivel sem 
vagyunk beljebb, mert ez eddig is így volt. Hogy fogja a jogalkalmazó egységesen alkalmazni 
ezt a jogszabályt, ha életbe lép?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rónaszékiné Keresztes Monika!  
 
RÓNASZÉKINÉ KERESZTES MONIKA (Fidesz): Nézzük meg a másik oldaláról is 

ezt a törvénytervezetet! Nagyon szívhez szóló hangulatban zajlik a vita, de azért abból 
induljunk ki, hogy sokan nem tudják vállalni a temetés költségeit, mert nincs pénzük. Ma egy 
temetés alkalmával meg kell venni a sírt, ki kell fizetni a szállítást, a fejfát és az összes többi 
kelléket. E szerint a javaslat szerint abban segít az állam, hogy mindenki el tudja temetni a 
saját hozzátartozóját.  

Timea azt kérdezte, hogy miben lehet még segédkezni. Igen, ez egy szertartás és azt 
kívánom önnek, hogy minél később jöjjön el az az idő, amikor egyre több temetésre kell 
mennie. Azt kívánom önnek, hogy az ön korában még minél több esküvőre és keresztelőre 
járjon, de bizony eljön majd az idő, és akkor látni fogja, hogy akár a vallási, akár az állami 
szertartásnak vannak kellékei: gyertyát kell tartani, fel kell olvasni valamit, rá kell teríteni a 
leplet, ne adj’ isten vinni kell a koporsót. Ezeket lehet megoldani a hozzátartozók 
összefogásával. Egy nagycsalád esetében – amit én tudok, hogy mit jelent – ez biztosan nem 
probléma. Azok viszont, akik szerényebb anyagi körülmények között élnek, sokszor sokkal 
jobban érzik a közösségi szemléletet és részt tudnak venni úgy egy temetésen, hogy az 
kegyeleti szempontot egy pillanatig sem fog sérteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szabó Timea képviselő asszony!  
 
SZABÓ TIMEA (független): A negyedik oldal tetején az a) pontban az van, hogy 

sírásás és hantolás. Majd később az, hogy a koporsó jármű nélküli szállítása. Mondok egy 
borzalmas példát: egy szülő viszi a gyereke koporsóját. Képzeljük el, hogy egy 70 éves 
néninek kell vinni a gyereke koporsóját. (Wittner Mária: Nem ez van benne.) Mária néni, 
tessék elolvasni a jogszabályt! Itt van a c) pontban, hogy a sírba elhelyezés, az urnaelhelyezés. 
Nem véletlenül teszem fel a kérdéseim. Ezenkívül van még olyan, ami nincs benne a 
jogszabályban? A gyertyatartás például nincs benne, amit anélkül is meg lehet tenni, hogy 
köteleznénk erre. (Rónaszékiné Keresztes Monika: Közreműködést ír elő a törvény!) Ezt 
mondom, de nem alkalmazható, mert mindenki mást gondol erről. Közben meg ez van itt.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Én is csak a szövegnél szeretnék maradni, a szöveg egy 

olyan eleménél, amire eddig semmiféle igazolást nem hallottam, ami arról szól, hogy a 
köztemető üzemeltetője külön szociális parcellát kell, hogy kijelöljön. Miért is? Miért kell 
külön helyre temetni azt, aki olyan szegény, hogy szociális temetést igényel? (Wittner Mária: 
Ez most is így van.) Hát a holtakat elválasztjuk szociális helyzet vagy jövedelemigazolás 
szerint a temetőben? Erre semmilyen magyarázat nincs, még az egyébként lehet, hogy jó 
szándékú paragrafusok esetében sem. Számomra ez tetőzi be azt az érzelmi megalázást és 
különbségtételt, hogy ötven év múlva még mindig tudja az egész falu, hogy ez egy olyan 
szegény család volt, aki nem tudta kifizetni a temetést. Hát mi ez? Hogy lehet ez? Nem 
támadólag mondom, elnézést kérek az érzelemért. De hogy lehet ezt magyarázni és védeni? 
Ez a paragrafus tehát magáért beszél.  
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De ha a többi, eddig tárgyalt és vitatott paragrafusokat nézzük: ahogy elnök úr 
helyesen mondta, a szociális temetés nem kötelező, mert miért is lenne kötelező. Igényelni 
lehet, de ha igényled, mert rászorultál – benne van a 24. § (7) bekezdésében –, nyilatkoznod 
kell, hogy magad látod el a sírásást, az urnaszállítást, a sírba helyezést stb. Tehát nem arról 
van szó, hogy ha szegény vagy és még a népszokások miatt vagy valamilyen okból plusz 
szerepet akarsz vállalni, akkor ezt megteheted – megjegyzem, ezt gazdagként is bárki 
megteheti –, hanem arról van szó, hogy ha szegény vagy és kéred a szociális temetést, akkor 
ezt kell tenned. Ha mégsem tudod megtenni, mint kiderül a további paragrafusokból, akkor 
ezt igazolnod kell. Ha például azt akarod, hagy nagy közösségi összefogásban más vagy más 
is lássa el a közreműködést, akkor ezt igazolható körülménnyel kell kimutatnod. Ugyanennek 
a paragrafusnak a (10) bekezdésében az van, hogy ha igazolható körülmény merül fel, ami a 
személyes közreműködést vállalót megakadályozza a személyes közreműködés ellátásában, 
az eltemettető más személyt kérhet fel és erről tájékoztatja az önkormányzatot. Szó nincs itt 
tehát arról, hogy a nagycsalád, a szomszédság és a baráti kör valamifajta idillben – ha ezt a 
szót egy temetés során egyáltalán lehet alkalmazni – összefog, hanem arról van szó, hogy ha 
te magad, te szerencsétlen nem vagy képes, mert még öreg és beteg is vagy, akkor ezt majd 
igazolod, és igazolható körülmény esetén esetleg más is besegít a sírásásba.  

Az is kiderül, hogy ha az eltemettető szociális temetést igényel, azonban nem tud 
gondoskodni a személyes közreműködés biztosításáról, mert nem jön a közösség, nem jön a 
nagycsalád, nem szeretnének sírt ásni, mert olyan lelkiállapotban vannak, hogy köszönik, de 
ezt nem tudják megtenni, akkor az önkormányzat gondoskodik az elhunyt eltemetéséről, de 
természetesen akkor hagyatéki teherként érvényesíti a költségeket. Semmi bajom nincs azzal, 
hogy a jogszabály kimondja, melyik anyagi helyzetben lévő családok igényelhetnek szociális 
temetést. Ha ez önkormányzatonként eddig különböző volt és ha sokan kiestek az ilyen típusú 
sajátos védőhálóból, akkor helyes, hogy ezt szabályozzák. De miért olyan feltétellel, hogy 
vagy magad ásod a sírt, vagy igazolást adsz, hogy nem tudod ezt megtenni, és akkor ez meg 
ez valamit jelenthet. S még egyszer szeretném megismételni a legvérlázítóbb körülményt: ez 
esetben te máshol fekszel, mint a rendes jövedelmű emberek. Kinek mennyije van, annyit is 
ér, még a temetőben is. Ez az, amit nem szeretnénk.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Wittner Mária képviselő asszony!  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Szociális területek ma is vannak kijelölve a temetőkben, 

és ez nem mai keletű. Csak körül kellene nézni. Nem kell felháborodni azon, hogy szociális 
területeket jelölnek ki a temetőkben, mert ma is van ilyen. Tehát van hova temetni. Ez az 
egyik.  

A másik: ahogy Lendvai Ildikó képviselő asszony nagy hévvel beszélt, eszembe jutott, 
hogy az elmúlt években helikopterrel köröztek a településeken és azt figyelték, hol 
szüretelnek kalákában a barátok, a családok. Önök tehát valahol megölték és megfélemlítették 
az embereket, mert az összefogást úgy atomizálták le az elmúlt nyolc évben, hogy az 
döbbenetes. Én végignéztem ezt a folyamatot. Ha valaki átmegy a szomszédba felvágni az 
idős asszony fáját, akkor megkérdezik, hogy milyen jogon megy át és fizetni kell utána. 
Kérem, hogy ne meséljünk szépeket, mert itt nagyon durva dolgok történtek az elmúlt nyolc 
évben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Megpróbálom összefoglalni az elhangzottakat és utána megkérem a 

minisztériumot a válaszadásra.  
Nagyon szépen köszönök minden hozzászólást, mert minden hozzászólásban benne 

volt az a szándék, hogy egy meglévő probléma megoldását közösen alakítsuk ki. A 
minisztérium részéről a módosító indítványokat nyilván ekként kell majd kezelni.  
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Az is nyilvánvaló – ezért is köszönöm nagyon Berényi képviselő úr hozzászólását –, 
hogy itt bizony kulturális különbségek meglétéről is szó van. Mint említettem, az a helyzet 
ezen a területen, hogy indokolatlanul magasak a temetkezési árak, és a temetkezési 
szolgáltatók is elismerik ezt. Ha valaki megnézi a köztemetés árait egy adott önkormányzati 
területen és ugyanannak a temetésnek az árát a szabadpiacon, azt látja, hogy nagyságrendi 
különbségek vannak anélkül, hogy tényleges elszámolás történne. Ezt még a temetkezési 
szolgáltatók hozzánk eljuttatott észrevételei is elismerik.  

A meglévő kulturális különbségeket nagyon nehéz kezelni egy törvényben, lehetséges, 
hogy sok esetben nagyobb szabadságot kell adni az önkormányzati rendeleteknek is, hiszen a 
szociális temetkezés onnan indul ki, hogy az önkormányzat hogy fogja azt szabályozni az 
adott területen. Ők sokkal jobban ismerik a helyi közösség kulturális szokásait, ezért biztos, 
hogy ezeket a különbségeket ott lehet megjeleníteni.  

De azt kétségbe vonni, hogy az nem egy állapot, hogy hol a Dunából, hol a Velencei-
tóból fognak ki egy urnát, és ez a vezető hír egy adott kereskedelmi csatorna híradójában, 
hogy ezen a területen valamifajta szabályozottabb rend kell, nem szerencsés, mert mint 
mondtam, ezzel még a temetkezési vállalkozók is egyetértenek. Azt nyilván mindenki 
elismeri, hogy a jelen törvényjavaslatban nem minden megoldás tökéletes. Az általános vitára 
való alkalmasság megállapítása során most csak arról döntünk, hogy kell-e ezt a területet 
szabályozni, rendet kell-e tenni ezen a területen és módosító indítványokkal közösen meg 
tudjuk-e csinálni – hiszen az a parlamentarizmus lényege, hogy közös gondolkodással meg 
tudjuk csinálni –, hogy az életben felvetett problémákat megoldjuk. Annak az oka, hogy ide 
jutottunk, a családok szétbomlása, a családi kapcsolatok meggyengülése és az az anyagi 
terhelés, ami ezen a területen bekövetkezett. Ezt a két dolgot együtt kell kezelnünk annak 
érdekében, hogy a kegyeleti jog mint emberi jogi intézmény megkapja a méltó helyét.  

A minisztérium képviselőié a szó. Parancsoljanak!  

Válaszok 

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen a hozzászólásokat. A szakértő urat 
kérem meg arra, hogy az érdemi kérdésekre válaszoljon. Természetesen valamennyi olyan 
módosító indítványt, amely beépíthető a törvényjavaslatba, be fogjuk építeni.  

 
PRUTKAY JÁNOS szakértő (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! Úgy látom, az 

egy nagyon fontos kérdés, hogy az egyházakkal történt-e egyeztetés. Igen, történt. A négy 
történelmi egyházzal – a katolikus, a református, az evangélikus és a zsidó egyházzal – történt 
egyeztetés. Ők jelezték a problémáikat azzal kapcsolatban, hogy ez a törvényjavaslat egyházi 
temetőket is érint, és egy olyan kompromisszumos megoldás került be a törvényjavaslatba, 
hogy csak abban az esetben vesszük igénybe az egyházi temetőket, ha az önkormányzatnak 
saját tulajdonú köztemetője nincs, hiszen ezeken a településeken is szeretnénk ugyanazt a 
lehetőséget biztosítani. Abban az esetben, ha az önkormányzat bármilyen más formátumban 
tud biztosítani köztemetőt, akkor az egyházi temetőket ez a törvény gyakorlatilag nem érinti.  

Hamvasztó üzemek nyilvántartása. Felmerült az, hogy a hamvak sorsa jelenleg nem 
visszakövethető. Ez csak részben igaz, mert minden egyes urnán van egy olyan azonosító kód, 
amely alapján nagyon könnyen visszakövethető a hamvasztó üzemek regisztrációjában. 
Egyébként jelenleg 13 hamvasztó üzem van Magyarországon. A hamvasztó kód alapján nem 
nehéz megtalálni, hogy melyik hamvasztó üzemben történt a hamvasztás, és az is pontosan 
megállapítható, hogy ki volt az a hozzátartozó, aki elvitte a hamvakat. Tehát a jelenlegi 
szabályozás is biztosítja azt, hogy ha méltatlan körülmények között találnak hamvakat, akkor 
meg lehessen találni a felelőst. Mivel a hamvasztó üzemek nyilvántartásai rendkívül bővek, a 
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hamvasztó üzemek száma pedig korlátozott, ezért esett rájuk a választás, hiszen könnyen 
visszakövethető, hogy hova kerülnek a hamvak. Ez volt az alapvető megközelítés.  

Jogos igénynek tartjuk a kórházakban az elhunyttól való elbúcsúzás lehetőségének 
megteremtését. Meg fogjuk vizsgálni, hogy ennek milyen lehetőségei vannak.  

Úgy látom, az is nagy érdeklődést váltott ki a képviselő hölgyekben és urakban, hogy 
mit takar a részvétel. A szociális temetés során a hozzátartozónak valóban személyesen is 
részt kell vállalnia és azokat a tevékenységeket, amiket a képviselő asszony felsorolt, el kell 
végeznie. Először is az elhunytat elő kell készíteni a temetésre. Én kettéválasztanám ezt a 
történetet. Ha egészségügyi intézményben történt az elhalálozás vagy kórboncolásra került sor 
– ami az esetek nagyobb hányadában megtörténik –, akkor az egészségügyi intézmény vállalja 
át az elhunyt helyreállítását. Ha baleset történik – ami rendkívüli halálesetnek minősül –, 
akkor minden esetben sor kerül boncolásra, és nem a hozzátartozó fogja az elhunytat 
helyreállítani, hanem felöltöztetve, helyreállítva fogja átvenni. Az öltöztetés és a személyes 
közreműködés inkább akkor jellemző, ha otthoni körülmények között történik az elhalálozás 
és kórboncolásra nem kerül sor, mert nincs rá igény. Mivel innen már vagy közvetlenül a 
temetőbe vagy a hamvasztó üzembe történik a szállítás, nincs más szereplő, ezért a 
hozzátartozóknak kell ellátniuk ezt a feladatot.  

A következő dolog a sírásás. A sírásás valóban rendkívül nehéz fizikai munka, ami 
veszélyeket is rejt magában. A hozzátartozók számára itt van választási lehetőség: ha 
hamvasztásos temetést kérnek, akkor az urna elhelyezéséhez nincs szükség két méter mély, 
két méter hosszú, egy méter széles sírgödörre, ebben az esetben az urna elhelyezése urnafülke 
biztosításával vagy egy urnasírhely kiásásával is megoldható, ha azonban a család a koporsós 
temetés mellett dönt, akkor valóban ki kell ásni a sírgödröt és ez a hozzátartozók feladata. 
Hogy ezt ki végezheti el? Nos erre bárki felkérhető, és nincs lekorlátozva, hogy hány ember. 
Ebben az esetben gyakorlatilag egy közösségi eltemetésre kerülhet sor. Szeretném 
megjegyezni, hogy a jogszabály erre jelenleg nem ad lehetőséget. Ha mégis így csinálják, az 
nem szabályos.  

Ki veheti igénybe a szociális temetést? Ez bárki számára elérhető, e tekintetben nincs 
megkülönböztetés.  

Miért kell külön parcellát létesíteni? Azért, mert a hozzátartozók maguk ásnak, és 
nekünk garantálnunk kell, hogy nem találkoznak olyan maradványokkal, amelyek őket 
közegészségügyi szempontból veszélyeztetnék. Sajnos ez a helyzet.  

Remélem, hogy minden kérdésre sikerült válaszolnom.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm. Ki tartja általános vitára alkalmasnak a T/11212. számú 
törvényjavaslatot? (12) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (4) Ki tartózkodott? (0) 
Megállapítom, hogy a bizottság a törvényjavaslatot 12 igen szavazattal, 4 nem ellenében 
általános vitára alkalmasnak tartja.  

A bizottság előadója Varga László lesz, a kisebbségi véleményt pedig Szabó Timea 
képviselő asszony ismerteti a plenáris ülésen.  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11200. szám)   
(Dr. Cser-Palkovics András, Gulyás Gergely (Fidesz) és dr. Vejkey Imre (KDNP) 
képviselők önálló indítványa)   
(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által benyújtott módosító 
javaslatok megvitatása) 

2. napirendi pontunk a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványok megvitatása. A 
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T/11200/5. számú ajánlásból dolgozunk. Köszöntöm Virág Rudolf helyettes államtitkár urat 
és Zubor András főosztályvezető urat a KIM-től és kérdezem, hogy kormány- vagy 
tárcaálláspontot képviselnek-e.  

 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot képviselünk, elnök úr.  
 
ELNÖK: Az ajánlás 1. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 7. §-

ában a Ve. 95. § (3) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? Szabó Timea képviselő asszony!  
 
SZABÓ TIMEA (független): Sajnálom, hogy a beterjesztők közül nincs itt senki.  
 
ELNÖK: Gulyás Gergelyt ki kell mentenem, mert a gépkocsiját baleset érte.  
 
SZABÓ TIMEA (független): Az enyémet is ma reggel, mégis itt vagyok. Bekerült 

ebbe a javaslatba egy elég aggasztó passzus, kérem, hogy ezt segítsék nekem értelmezni.  
 
ELNÖK: Az ajánlás 1. pontjáról tetszik beszélni?  
 
SZABÓ TIMEA (független): Nem tudom, hogy ahhoz szólok-e hozzá. Ez a 13/A. § 

(4) bekezdése.  
 
ELNÖK: Az nem ide tartozik. Majd akkor tessék hozzászólni, ha oda érünk.  
 
SZABÓ TIMEA (független): Bocsánat, majd akkor fogok hozzászólni.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (12) Ki nem támogatja? (1) Ki 

tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító indítványt.  
Az ajánlás 2. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 12. §-ában a Ve. 

116. § (2) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

indítványt? (12) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
támogatja a módosító indítványt.  

Az ajánlás 3. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 21. §-sal 
javasolja kiegészíteni a Ve. 265. § (2) és (3) bekezdését érintően. A 13. §-t én nem látom, de 
azért tessék elmondani az észrevételét.  

 
SZABÓ TIMEA (független): Még az eredetivel kapcsolatban akartam volna kérdezni, 

de lehet, hogy arról lemaradtam. De ha utána ki tudnak segíteni, én azt is megköszönöm. 
Szerepel benne egy olyan, hogy a gondnokság alá helyezés megszüntetésére, illetve a per 
megindítására jogosultak az (1) bekezdéstől függetlenül is kérhetik a nagykorú személy 



- 17 - 

választójogból való kizárását, illetve a gondnokság alá helyezett nagykorú személy választó 
jogból való kizárásának megszüntetését. Magyarul, a beterjesztésben az szerepel, hogy már 
gondnokság alá sem kell helyezni valakit ahhoz, hogy a választójogát elveszítse. Lehet, hogy 
egy kicsit erősen fogalmazok, de ez egy választási csalást előkészítő javaslat.  

 
ELNÖK: Nincs a módosító indítványok között ilyen.  
 
SZABÓ TIMEA (független): Az eredetiben van.  
 
ELNÖK: Kérdezem a minisztériumot, hogy a jelenlegi módosító indítványok között 

van-e ilyen?  
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ez egy létező polgári törvénykönyvi szabály volt, ami átemelődött a választási 
eljárási törvénybe. Ez tehát nem egy új szabály, a Ptk.-ban ma is megvan. Egyébként ezt a 
módosítót nem érinti, ide azért emelődik át, mert a választási eljárási rendelkezések 
szempontjából jelentősége van, de a Ptk.-ban ez hatályos törvény.  

 
ELNÖK: A jelenlegi módosítókat tehát nem érinti. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-

e a 3. pontban lévő indítványt.  
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (12) Ki nem támogatja? (1) Ki 

tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító indítványt.  
Az ajánlás 4. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 31. §-ában a Ve. 

307/G. § (3) bekezdés b) pontja elhagyását, egyúttal új (4) bekezdéssel történő kiegészítését 
javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (12) Ki nem támogatja? (1) Ki 

tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító indítványt.  
Az ajánlás 6. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 37. §-sal 

javasolja kiegészíteni a Ve. 318. § (3) és (4) bekezdését érintően. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Itt szerepel egy olyan passzus, hogy a jelöltnek 

nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és 
hagyományait ismeri, s ez másutt is felmerül. Hogy kell ezt érteni? Ezt majd ellenőrzi valaki?  

 
ELNÖK: Úgy kell érteni, hogy nyilatkozatot tesz. Középfokú nyelvvizsgát nem kell 

tenni, de nyilatkozni kell. Arról, hogy társalgási szinten, konyhanyelvi szinten vagy bármilyen 
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szinten beszéli-e annak a közösségnek a nyelvét, amelynek a képviselője kíván lenni, az illető 
nyilatkozik. Semmiféle ellenőrzés nincs mellérendelve. A közösség majd eldönti, hogy hamis 
vagy valós nyilatkozatot tett-e.  

Ki támogatja a módosító indítványt? (12) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) 
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító indítványt.  

Az ajánlás 7. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 51. §-sal 
javasolja kiegészíteni a Ve. 350. §-át érintően. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (12) Ki nem támogatja? (0) Ki 

tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító indítványt.  
Az ajánlás 9. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 55-56. §-sal 

javasolja kiegészíteni az Övjt. 9/A. §-át és az Njtv. 54. §-át érintően. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (12) Ki nem támogatja? (2) Ki 

tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító indítványt.  
Az ajánlás 10. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 56. §-a 

módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

indítványt? (12) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
támogatja a módosító indítványt.  

Az ajánlás 11. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 57. §-a 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (12) Ki nem támogatja? (0) Ki 

tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító indítványt.  

Egyebek 

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Van-e valakinek kérdése vagy bármilyen 
bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.)  

Dr. Lukács Tamás elnök a múlt heti bizottsági ülésen Berényi László (Fidesz) 
képviselővel kapcsolatban elhangzottakról, illetve a HHSZ betartásáról és betartatásáról 

Én viszont szeretném elmondani, hogy az elmúlt bizottsági ülés után Berényi László 
képviselő úr jelezte, hogy egyik képviselőtársa lecigányozta az ülésen. Nagyon sajnálom, 
hogy ez jegyzőkönyvbe nem kerülhetett, mert az ülés közben nem jelezte. Azt viszont nagyon 
kérem, hogy ha még egyszer ilyen előfordul az Emberi jogi bizottság ülésén, azt jelezzék, és 
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ilyen esetben a Házszabály összes rendelkezését be fogom tartani és tartatni. 
Megengedhetetlen, hogy az Emberi jogi bizottság ülésén valaki odáig merészkedik, hogy egy 
másik képviselőtársát lecigányozza. Ezt nem vagyok hajlandó eltűrni! Ezért kérem, hogy 
segítsenek. Állítólag ülés közben hangzott el az ominózus kijelentés, amikor az illető 
képviselő a háta mögött ülő szakértőjével beszélt. Mivel ezt nekem akkor nem jelezték és a 
jegyzőkönyvbe sem került be, ezért nem tudtam intézkedni. Azt viszont határozottan 
kijelentem, hogy ezt nem vagyok hajlandó eltűrni. Még egyszer kérem, ha bármi ilyesmi 
előfordul, azt azonnal jelezzék, mert az nem lehet, hogy ennek ne legyen következménye.  

 
BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr.  
 
ELNÖK: Holnap reggel 8 órakor találkozunk, amikor is Navracsics Tibor miniszter 

urat fogjuk meghallgatni.  
Mindenkinek megköszönöm a munkáját, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 10 perc)  
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


