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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 42 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Kedves Vendégek! Kérem, foglalják el helyüket. Kezdjük a bizottsági 
ülésünket.  

Megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, a helyettesítéseket majd a szavazás 
előtt ismertetem. A napirendi pontok kiküldésre kerültek. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy 
van-e valakinek hozzászólása. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, aki elfogadja a napirendi 
pontokat, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag bizottságunk elfogadta 
a napirendi pontokat. 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egye 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/11296. szám) (Dr. Nagy Gábor Tamás és Rogán Antal (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa) (Módosító javaslat megvitatása) 

Ennek értelmében soron következik a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
módosításáról szóló T/11296-os számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok 
tárgyalása. 

Előterjesztőként köszöntöm Nagy Gábor Tamás képviselő urat; a kormány 
képviseletében köszöntöm Molnár István főosztályvezető urat, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről.  

Két módosító javaslat található előttünk. Lesz egy bizottsági módosító javaslat is. Én 
most azt kérdezem, hogy az ajánlás 1. pontjánál a házszabályszerűségről kell döntenünk. 
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ehhez a ponthoz kíván-e valaki hozzászólni, mármint a 
házszabályszerűséghez. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs hozzászólási szándék, akkor 
szavaznunk kell.  

Kérem, hogy aki házszabályszerűnek tartja a javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 14 igen. Tartózkodás nem volt. Ellenszavazat nem volt. Házszabályszerűnek 
tartotta bizottságunk az ajánlási pontot. 

Akkor most az ajánlástervezet 1. pontjáról kérdezem az előterjesztőnek az álláspontját. 
Képviselő úr! 
 
NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A módosító javaslat 

tartalmi részével egyet tudok érteni; illetve, ha most jól értettem, akkor bizottsági módosító 
javaslatként egy szerintem még jobb, egy még pontosabb anyag is érkezett, amely ugyanarra a 
törvényhelyre, tehát a 90. § mellé helyezné vissza a törvénymódosítást, mint, amit mi 
terveztünk, és ezért én ennek a képviselők által beadott, tehát Talabér Márta és Csizi Péter 
által beadott módosító indítványt nem támogatom. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány álláspontját kérdezem. 
 
MOLNÁR ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok 

mondani. Ezt a bizottság által benyújtott módosító javaslatot támogatni tudjuk, ezek már 
tartalmazzák azokat a pontosításokat. 

 
ELNÖK: Igen, csak az 1. napirendi pont első ajánlásánál tartunk. 
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MOLNÁR ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Erre mondtuk anno, hogy 
akkor még pontosítások szükségesek ahhoz a ponthoz, ezt nem tudjuk támogatni.  

 
ELNÖK: Csak akkor egy konkrét kérdésem lenne, hogy akkor támogatja a tárca az 1. 

ajánlási pontot, vagy nem támogatja? 
 
MOLNÁR ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem, csak a célját. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy a bizottság részéről kíván-e valaki hozzászólni 

az 1-es ajánlási ponthoz. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs hozzászólási szándék, szavazás 
következik. 

Aki az 1-es pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 1 igen. Aki nem támogatja? Ilyen nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 14 
tartózkodással a bizottság az 1-es pontban szereplő módosító javaslatot nem támogatta. 

És akkor most jön a bizottsági módosító javaslat. Itt már a képviselő úr elmondta a 
véleményét, akkor talán nem is szükséges, hogy megadjam a szót.  

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
MOLNÁR ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt támogatni tudjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni a 

bizottsági módosító javaslathoz. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs ilyen szándék, akkor 
szavazás következik. Aki a bizottsági módosító javaslat benyújtását támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 17 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodással; nem 
szavazat nem volt; a bizottság támogatta a benyújtását a bizottsági javaslatnak. 

Ezzel ezt a napirendi pontot le is zárom. Köszönöm szépen a részvételt a képviselő 
úrnak és a tárca képviselőinek. 

Soron következik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
módosításáról szóló T/11212. számú törvényjavaslat tárgyalása. 

Az előterjesztő nincs itt jelen pillanatban. Mivel nincs itt az előterjesztő, van egy olyan 
javaslatom, hogy Szél Bernadett képviselő asszony itt van a 3-as napirendi ponti 
előterjesztéssel kapcsolatban, hogy akkor esetleg cseréljük meg a két napirendi pontot. 

Aki ezzel a javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze!(Szavazás.) Úgy 
látom, hogy egyhangúlag bizottságunk elfogadta a cserére vonatkozó javaslatot.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósításának megszüntetésével összefüggő 
méltánytalanságok kezelése érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/11368. szám) (Dr. Szél Bernadett (független) képviselő önálló indítványa) (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Ennek értelmében soron következik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvénynek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósításának 
megszüntetésével összefüggő méltánytalanságok kezelése érdekében történő módosításáról 
szóló T/11368-as számú törvényjavaslat tárgyalása. 

Előterjesztőként Szél Bernadett képviselő asszonynak adom meg a szót.  

Dr. Szél Bernadett szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Egy jó ideje figyelemmel kísérem már az úgynevezett 30 napos törvénynek 
a sorsát ebben az országban. Azt figyelem, hogy ez milyen módon hat azokra az emberekre, 
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akik érintettek e törvény által. Ugye, 2011. január 1-jével vezették be a kormánypártok ezt a 
törvényt, aminek értelmében, hogy ha 30 nap alatt valamilyenfajta munkát, vagy 6 hónapig 
valamilyenfajta képzést nem teljesített egy FHT-be részesülő ember, akkor a felülvizsgálatot 
követően megvonható ez a juttatás.  

Na most, ugye, a múlt héten is itt voltam önöknél, és akkor is elmondtam, hogy egy 
olyan országban élünk, ahol 2007 óta gyakorlatilag nő a szegénység és a társadalmi 
egyenlőtlenségek; és a kormányváltás után sajnálatos módon felgyorsult ez a folyamat, és 
most már egy nagyon mély állapotban van az ország. Az is mutatja ezt, hogy jelenleg 290 
ezer ellátatlan ember van az országban, és azt is látjuk, hogy az álláskeresőknek most már 
több mint fele, 54 százaléka semmilyen juttatást nem kap.  

A tevékenységem, amit ezzel a törvénnyel kapcsolatban végzek, az alapvetően a 
dolgozni akarók, de önhibájukon kívül dolgozni nem tudó embereket próbálja meg védeni. 
Igazából nem az első alkalom, hogy önökhöz fordulok, gyakorlatilag a Lehet Más a Politika 
már kétszer benyújtott törvényjavaslatot ezen emberek érdekében. Először 2011 végén, 2011-
ben, és utána pedig 2012 végén próbáltunk érdemben tenni azért, hogy ez a leszakadás, ez a 
még inkább az útszélére való kerülés csökkenjen, megszűnjön, sajnálatos módon mindig 
elutasították a javaslatainkat. 

Na most, idén az egyik nagy probléma ezzel a törvénnyel kapcsolatban az, hogy nincs 
semmilyen szisztematikus adatgyűjtés, ami azt vizsgálná, hogy ez a 30 napos szabály hogyan 
hat az emberekre. Fogalmunk sincsen arról – se a tárcának, se a kormánynak –, hogy pontosan 
hány ember kerül ki az ellátottak köréből azért, mert ez a törvény életbe lépett. Én végeztem 
egy kis kutatást az önkormányzati képviselőink segítségével, felvettem önkormányzatokkal és 
munkaügyi központokkal a kapcsolatot, és megdöbbentő adatok jutottak el hozzám. Azt 
láttam, hogy egyes megyeszékhelyeken idén, fontosnak tartom megjegyezni, hogy általában 
tavaszra esik a felülvizsgálatoknak egy hulláma, ugye, 2011. január 1-től hatályos ez az 
intézkedés, és akkor 2012 tavasszal volt egy nagyobb felülvizsgálati hullám, és most 2013 
tavaszán volt egy újabb. És ezen adatok fényében azt látjuk, hogy egyes helyeken az 
ellátatlanoknak a negyede, máshol pedig, talán ott Pécsen, az ellátatlanoknak a harmada esett 
ki az ellátottak köréből azért, mert a 30 napos szabályt nem tudták teljesíteni.  

Na most, nagyon fontos azt látni, hogy itt nem arról van szó, hogy emberek nem 
akarnak dolgozni, hanem itt tömegében van szó olyan emberekről, akik szeretnének dolgozni, 
de egy orvosi papírjuk van arra, hogy képtelenek. Együttműködnek a hivatallal ezek az 
emberek, elfogadják azt a munkát, amit felajánlanak nekik, de aztán kiderül, hogy 
egészségügyi okokból alkalmatlanok arra, hogy azt a munkát elvégezzék, és innentől kezdve 
két szék között a pad alá esnek, hiszen akarnának dolgozni, de nem tudnak. És az a probléma 
ezzel a törvényjavaslattal, sok problémám van, de most tényleg, mivel ez szakbizottság, 
úgyhogy most maradjunk itt; ezekről az emberekről nem rendelkezik érdemben a törvény. 
Ugye, elfelejtkeztek azokról az emberekről, akik egészségügyileg alkalmatlanok arra, hogy 
dolgozzanak; nekik 30 napot ledolgozni, az képtelenség, merthogy alkalmatlanok, és én ezt 
próbálom korrigálni az én törvényjavaslatommal. 

És ugye, ebbe a tömegbe – én mondhatom azt, hogy tömeg, hiszen a számok alapján 
azt látjuk – idetartoznak azok az emberek, akik a rokkantsági ellátórendszerből kiesnek, már 
nem kapnak semmifajta ellátást, viszont van egy papírjuk arról, hogy munkára is képtelenek, 
tehát ők is beleesnek ebbe, őnekik is 30 napot kéne teljesíteniük. Úgyhogy azt látjuk, hogy ez 
a hatályos szabályozás nem vesz tudomást azokról az emberekről, akik, személyükben nem 
felróható okból, nem tudnak dolgozni. Úgyhogy alapvetően négy pontból áll ez a javaslat, 
amit önök elé terjesztettem. 

Az egyik az arra vonatkozik, hogy ha valaki egészségügyileg igazolható módon 
keresőképtelen, és ezért nem tud dolgozni, neki ne kelljen 30 napot teljesíteni, merthogy nem 
tud dolgozni, egy ilyen egyszerű megfontolás, azt gondolom, hogy teljesen logikus. És 
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idetartozik az is, ha valaki a felülvizsgálatot megelőző egy évben több mint 6 hónapig, vagy 
annál több ideig keresőképtelen volt, akkor se, merthogy ugye, nagyon kevés lesz akkor 
számára az idő arra, hogy munkát találjon, és nagyon könnyen ki tud esni az ellátórendszerből 
megint önhibáján kívül.  

A másik, amit találtam – mondom, több helyen kutattam –, hogy hogyan tájékoztatják 
az érintetteket arról, hogy rájuk vonatkozik ez a 30 napos szabály vagy törvény. Találtam jó 
példákat is, találtam olyan önkormányzatokat, ahol igyekeznek közérthető módon elmondani 
az érintetteknek azt, hogy milyen következményei vannak annak, ha 30 napot nem teljesít. De 
találtam olyan példákat is, ahol egy nagyon hosszú, és meglehetősen kacifántos jogi 
nyelvezeten megírt levelet küldenek ki, és ilyen módon az emberek nem igazán tudják azt, 
hogy milyen következményei lesznek annak, ha nem teljesítik a 30 napos szabályt, és már 
akkor ébrednek fel, amikor megérkezik a határozat, a végzés arról, hogy megszüntették a 
jogosultságot. Nagyon fontosnak tartanám azt, amit már egyszer egyébként beadtam 
javaslatban, hogy mindenhol ezt a jó példát kövessék, ami létezik egy-két helyen az 
országban, hogy közérthető módon, érdemben tájékoztassák az embereket arról, hogy mi lesz 
akkor, ha nem teljesítik ezt a 30 napos szabályt. 

A harmadik eleme a javaslatomnak arra vonatkozik, hogy csak olyan emberektől 
lehessen számon kérni a 30 napot, akinek volt lehetősége arra, hogy egyáltalán 
valamilyenfajta munkát elvégezzen. Tehát abban az esetben, ha az önkormányzat nem tud 30 
napos munkavégzést felajánlani, akkor lehessen számon kérni, vagyis az önkormányzatnak 
effektíve kötelező legyen felajánlani ezt a 30 napos munkát, mert ha nem teszi meg, akkor ne 
lehessen felróni az embereknek azt, hogy nem végzik el. Elmondom: a gyakorlati életben azt 
látom, hogy vannak olyan települések, amelyek a tömegközlekedéstől vagy közösségi 
közlekedéstől meglehetősen elzártak, helyben nincsen munka, és effektíve nem tudnak mit 
dolgozni. Tehát gyakorlatilag úgy működik a történet, hogy elmenni máshova nem tudnak ezt 
a 30 napot megcsinálni, bent meg a falujukban nincsen. Mert ugye, az is pénzbe kerül egy 
önkormányzatnak, hogy önkéntes munkát szervezzen. De azt gondolom, ha van egy ilyen 
törvényi előírás, akkor az önkormányzatoknak erőfeszítéseket kell tenni arra vonatkozóan, 
hogy ezt teljesíteni lehessen.  

És az egyik legfontosabb része a javaslatomnak pedig arra vonatkozik, hogy végre 
kezdődjön el egy célzott adatgyűjtés arra vonatkozóan, hogy konkrétan ennek a 30 napos 
szabálynak milyen következményei vannak az érintettekre. Azt látom, hogy nekem is 
parciálisan, tehát egyes önkormányzatokat felhívogatva, meg munkaügyi központokkal 
beszélgetve kell adatokhoz jutnom. Semmifajta olyan komplex adatgyűjtést nem találok, ahol 
effektíve a kormány nyomon tudná követni azt, hogy az őáltala meghozott szabály milyen 
módon hat az emberekre, szerintem ez megengedhetetlen dolog. Ha hozunk egy ilyen nagyon 
komoly törvényt, aminek láthatóan ilyen komoly hatása van, kutatásaim szerint, akkor a 
minimum azt, hogy kövessük azt, hogy ez hány embert érint. És ha ezt nem teszi meg a 
kormány, akkor arról is lemond, hogy az intézkedésének a hatásosságát nyomon tudja 
követni. 

Röviden és összefoglalva. Tehát én most azokért az emberekért nyújtottam be ezt a 
törvényjavaslatot, akik önhibájukon kívül nem tudnak dolgozni, tehát betegek és nem tudnak 
részt venni a munkában; jelenleg is rájuk hat, vonatkozik ez a törvény. Azt gondolom, hogy 
ez egy anomália, hiszen beteg embereket ne dolgoztasson senki. Viszont megismételek 
néhány olyan javaslatot, amiről már korábban is azt gondoltam, hogy segíteni fog abban, hogy 
emberek kevésbé essenek ki az ellátórendszerből, eddig ezeket nem támogatta a kormányzat. 
Én abban bízom, hogy amit most elmondtam és az adatok alapján, megváltozik a 
kormánypártiaknak a véleménye, én szívesen állok rendelkezésükre, ha bármilyen kérdésük 
van.  
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Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm. Jelzem, hogy a kormány nem képviselteti magát a napirendi 
pontnál. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 
Varga László képviselő úré a szó! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Én csak nagyon röviden, ahogy a 

múltkor is elmondtam képviselő asszonynak egy másik előterjesztésénél, itt sem lehet olyan 
politikai ok, ami miatt ne támogatnám ezt az előterjesztést. Nyilván a kitételével a 2010 előtti 
időszakra azzal vitatkozhatnék, de most nem teszem. Egyébként nyilván azok a jogszabályok, 
amik ezt a helyzetet eredményezték, utána kerültek elfogadásra ez alatt a kormányzati ciklus 
alatt. Engem keresett fel olyan ember, aki érintett ilyen ügyben, elképesztő szívszorító volt 
vele beszélgetni, úgyhogy én azt javaslom mindenkinek a bizottság tagjai közül, hogy 
engedjük el ezt az előterjesztést, támogassuk, és aztán nyilván a parlamenti vitájában még 
lehet ezen alakítani.  

A probléma valós, és tulajdonképpen az utóbbi hónapokban kezdett el igazán ez a 
kérdés eszkalálódni, nagyon nehéz bármilyenfajta jövedelemhez jutni annak, aki ezt a 30 
napot nem teljesíti. És azzal is egyetértek egyébként, hogy a tájékoztatás sem érdemi. Lehet, 
hogy valami apró betű valahol, kaptak valami értesítést, de mondjuk nem jól értelmezték, 
vagy nem hívták fel a figyelmüket valamire; én Borsodban találkoztam ilyen emberrel, és 
tényleg semmilyen más esélye nincsen jövedelemhez jutni ezen kívül. Támogatni fogjuk, 
támogassa mindenki, arra kérem önöket. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Vágó Sebestyén képviselő úré a szó! 
 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én se mennék bele 

politikai elemezgetésekbe, de azért meglepően tapasztaltam azt, hogy liberális politikustól 
olyan indítvány érkezett, ami nem kollektíven mindenki számára, azok számára is, akik 
érdemtelenek arra, mondjuk, hogy egy ilyen törvényjavaslatnál előnyhöz jussanak, őket 
valamilyen szinten próbálja kizárni ezzel az indítványával. Igen, én is sokszor találkoztam 
azzal, nem csak ezen a területen, hanem más területen, akár a megváltozott 
munkaképességűekről szóló törvénnyel kapcsolatban a végrehajtás során olyan 
intézkedésekkel, hogy nehéz sorsban lévő emberek olyan megfogalmazott leveleket kaptak, 
amit nagyon sokszor még jogászok sem tudtak értelmezni, és éppen ezért nagyon sokszor 
ellátásoktól fosztották meg őket.  

Ami aggályos ebben a javaslatban az az, hogy elég gumi szabályként értelmezhető az, 
hogy az egészségügyi ágazatnak megfelelő munkavégzés számára nem ajánlottak fel, ez 
kérdéses, de én úgy gondolom, hogy ezt egy általános vita során a parlamentben akár 
módosító indítványokkal, akár korrigálással, finomítással javítani lehet, és ahhoz képest 
amennyi emberen ez segíthet, ahhoz képest módosító indítványokkal kijavított formában úgy 
gondolom, hogy ez elfogadható. És itt tudom mondani azt, amit mindig is elmondunk, hogy a 
parlamentbe kerülésünkkor azt ígértük, hogyha bárhonnan jön olyan indítvány, ami pozitív – 
és akár, ha szakbizottságról beszélünk, nehéz sorsokban lévő embereken segíthet, 
jogosulatlanul nehéz sorsba került embereken segíthet – azt támogatni fogjuk, ami nem, azt 
egyértelműen nem, bárhonnan érkezzen. Én úgy gondolom, hogy alkalmas általános vitára ez 
a javaslat. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni a 

törvényjavaslathoz. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs további hozzászólás, akkor a 
viszonválasz lehetőségét megadom az előterjesztő képviselő asszonynak.  
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Dr. Szél Bernadett viszonválasza 

DR. SZÉL BERNADETT (független): Nagyon köszönöm az ellenzéki pártoknak a 
támogató szavakat. Zöld politikusként azt gondolom, hogy abszolút a munkámat végzem 
akkor, amikor arról gondoskodok, hogy a törvényeknek a legelesettebb emberekre gyakorolt 
hatását vizsgálom, érdemben kutatom, és mandátumomnak megfelelően törvényjavaslatokat 
nyújtok be, köszönöm, hogy ezt támogatták. Remélem, hogy a kormánypártok hallgatása azt 
jelzi, hogy ők is egyetértenek azzal, hogy ezen a jogszabályon van mit javítani.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs további hozzászólási szándék, akkor szavazás 

következik, de előtte a helyettesítéseket felolvasom. 
Talabér Márta képviselő asszonyt Ágh Péter képviselő úr helyettesíti, Hirt Ferenc 

képviselő urat Lanczendorfer Erzsébet képviselő asszony helyettesíti, Horváth Zoltán 
képviselő urat Tapolczai Gergely képviselő úr helyettesíti, Rónaszékiné Keresztes Monika 
képviselő asszonyt Bábiné Szottfried Gabriella képviselő asszony helyettesíti, Tamás 
Barnabás képviselő urat Csizi Péter képviselő úr helyettesíti, Bagdy Gábor képviselő urat 
Kapus Krisztián képviselő úr helyettesíti és Pál Béla képviselő urat Varga László képviselő úr 
helyettesíti. 

Határozathozatal 

És akkor most következik a szavazás. Aki a T/11368-as számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételét támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen. Aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 10 tartózkodással a bizottság 
nem vette tárgysorozatba a törvényjavaslatot. 

Köszönöm képviselő asszonynak a megjelenését, és akkor ezzel ezt a napirendi pontot 
lezárom. A 2. napirendi pont következne, de jelen pillanatban még nincs itt a tárca részéről 
senki.  

Egyebek 

Ha megengedik, akkor közben elmondanám, amit az egyebekben kívántam elmondani. 
Jelezném, hogy Balog Zoltán miniszter úrnak a soron következő éves meghallgatása hétfőn 
10.30 órakor fog kezdődni. Kérem, hogy jelenjenek meg minél nagyobb számban 
képviselőtársaim. A továbbiakban jelezném, hogy bizottsági ülésünk még lesz a héten, tehát 
arra mindenképp kell készülni, hogy szerda, csütörtök, péntek környékén valamikor egy 
bizottsági ülést még tartanunk kell; ennek az időpontja még bizonytalan, mint ahogy a 
parlamenti munka is bizonytalan.  

Ezek lettek volna, amit az egyebekben szerettem volna elmondani. Kíván-e esetleg 
valaki egyebekben elmondani valamit? (Nincs jelzés.) Jó, akkor egy pár perc szünetet 
rendelek el, és addig megtudjuk, hogy lesz-e előterjesztő, és megtudjuk-e tárgyalni ezt a 
napirendi pontot, vagy nem kerül mégsem a parlament elé. (Megérkezett Szemereyné Pataki 
Klaudia képviselő asszony (Fidesz) és Vincze László képviselő úr (Fidesz.) 

 
(Szünet 11 óra 05-től 11 óra 15 percig.) 

 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégek! Folytatjuk a 

munkánkat.  

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

Soron következik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
módosításáról szóló T/11212-es számú törvényjavaslat tárgyalása. 
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A kormány képviseletében köszöntöm Farkasné Gasparics Emese helyettes államtitkár 
asszonyt, a Belügyminisztérium részéről. 

Tisztelt Államtitkár Asszony! Meg is adom önnek a szót.  

Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár (BM) szóbeli tájékoztatója 

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen. Elnézést kérek, de egy félórával 
előbb kezdődő bizottsági ülés most ért véget, ezért kellett önöknek várakozni. 

Engedjék meg, hogy a törvényjavaslat bevezetőjében az előterjesztő, és a készítő két 
célzott szándékát elmondjam, ami talán a törvényjavaslat megítélését és a szabályozás 
milyenségét egy kicsit másképp láttatja talán önökkel is.  

Először is tulajdonképpen abban nincs is vita sem az ellenzék, sem a kormány tagjai 
között, sem pedig a társadalom tagjai között, hogy ma a temetési szolgáltatás az egyik 
legdrágább szolgáltatás. Ha durvábban fogalmazok, azt is mondhatnánk, hogy a kegyeletnek 
vámszedői vannak, ami persze igazságtalan és méltatlan lenne éppen a gondoskodó 
önkormányzatok, illetve egyházak vonatkozásában, de mindenestre tény és való, hogy 
tulajdonképpen meglehetősen, a piacra hagyatkozva elszaladtak az árak. Ezért a 
társadalomban tulajdonképpen ennek megfelelően olyan újfajta kegyeleti szokások kezdtek 
kialakulni, amellyel nap mint nap a Belügyminisztérium szembetalálkozik ennek egy nagyon 
méltatlan formájával, mert a hazavitt urnákat bizony jó néhányszor közterületen, szemétből, 
vagy netán vizekből és egyebekből halásszák elő, gyakorlatilag a hazavitt urnák mennyisége 
ma már ilyen 5 százalék körüli, sőt már meghaladja a kimutatások szerint az 5 százalékot.  

Tehát az, hogy igen komoly anyagi terhet jelent a családoknak, ez csak az egyik része 
volt, amiért a jogalkotó úgy gondolta, hogy a szakmai felelősséget viselő Belügyminisztérium 
gondolja végig a temetkezésre vonatkozó szabályokat. A másik, az egy olyanfajta 
szemléletformálást jelent, amely a születéstől a halálig a családok felelősségét, a családok 
tagjainak egymás iránti felelősségét is meggondolásra, megváltoztatásra kényszerítené, vagy 
egyáltalán ezt biztosíthatja. Mégpedig ebből a szempontból az anyagi helyzettől függő, vagy 
független személyes közreműködést a temetkezésben, hogy a temetés az ne egy piaci ügylet 
legyen, hogy megfizettem, aztán más elintézi, hanem valóban az élet befejező részeként a 
családokban a kegyelet megmaradhasson és biztosított legyen.  

A legnagyobb társadalmi vitát vagy leginkább gerjesztett vitát éppen ez a személyes 
közreműködés váltotta ki, amelyet mind a hagyományok, mind a költségek megtakarítása 
valamilyen módon indokol, hogy ma mindazok, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy a 
drágán megfizetendő piaci szolgáltatásokat igénybe vegyék, azok is méltóbb módon 
vehessenek búcsút a szeretteiktől akár úgyis, hogy ismét a személyes közreműködésüket 
biztosítják. Ebben próbált egyfajta lehetőséget teremteni a tervezet, elhatárolva egyébként a 
köztemetéstől; azt arra az esetre fenntartva, hogy akinek semmiféle hozzátartozója nincs, az is 
részesülhessen a végtisztességben, azt köztemetésként temetik el, de akinek a családtagjai 
anyagi okok miatt nem tudják biztosítani a méltó eltemettetést, azok szociális temetésként 
kaphassák meg mindezeket. Ez természetesen nem zárja ki azt az általános temetési formát, 
amikor a család a meghatározott szolgáltatások igénybevételét megvásárolja a különböző 
szolgáltatóktól, és annak alapján temeti el a halottait.  

Szeretném még tájékoztatni önöket, hogy mivel árképzési támogatási kérdéseket is 
érint a jelen módosítás, ezért Brüsszelbe notifikációra megküldtük a törvényjavaslatot, tehát 
az általános vita mindaddig nem záródhat le, amíg a notifikációra vonatkozó engedély 
Brüsszelből meg nem érkezik, mert ez uniós kötelezettségünk.  

A témában egyébként a társadalmi szervezetek véleményt nyilvánítottak, az 
egyeztetések több fordulóban is megtörténtek, úgyhogy ilyen szempontból a jogalkotó eleget 
tett az előzetes vitára bocsátási kötelezettségének is. Köszönöm szépen. 



- 12 - 

 
ELNÖK: Köszönjük a tájékoztatást. Én úgy gondolom, hogy mivel itt eléggé speciális 

kérdésről van szó a temetkezéssel kapcsolatban, ezért szeretném, ha maximum ötperces 
időkeretben a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesületének elnöke, Koncz 
Tamás kifejthetné a véleményét, hogy hogyan is zajlik egy ilyen szertartás, és milyen 
problémák adódhatnak a törvény végrehajtásával kapcsolatban.  

Ahhoz, hogy megkaphassa elnök úr a szót, arról természetesen szavaznia kell a 
bizottságnak. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy maximum 
ötperces keretben Koncz Tamás elnök úr szót kaphasson. Aki ezzel egyetért, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag a bizottság támogatta, így 
meg is adom önnek a szót.  

Koncz Tamás elnök úr, parancsoljon! 

Koncz Tamás elnök (MTSZOSZ) hozzászólása 

KONCZ TAMÁS elnök (Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos 
Szakegyesülete): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Köszönöm a lehetőséget. 

Mi, több szakmai szervezetre már áprilisban beadtunk elképzeléseinkről gondolatokat 
a kormány, az előterjesztő felé; engedjék meg, hogy azokat a kérdéseket emeljem ki, amik 
bennünk kérdőjeleket, aggályokat vetnek fel.  

A költségcsökkentést mi is támogatjuk, lehet, hogy ez meglepő, ugye, itt a kegyelet 
vámszedőinek tituláltak bennünket, ennek ellenére támogatjuk a költségcsökkentést, másként 
képzeljük el ezeket a dolgokat, ahogyan a kormány az előterjesztésben közzétette. Azt 
érezzük, hogy a feketemunka melegágya gyakorlatilag ez a szociális temetés. Ugyan utal a 
törvény alapvetően arra a gondolatra, hogy nyilatkozni kell annak, aki részt vesz ebben a 
temetésben, tehát aki segédkezik; és itt konkrétan sírásás, sírhoz vitel, leengedésről van szó, 
de azért kérdezem én, hogy ki lesz az, aki ezt ellenőrzi majd és milyen szinten.  

Érdekes ellentmondást érzünk. A temetkezési szolgáltatókra újabb terhek, előírások 
kerülnek; és itt utalok ugye, a telephelyekre, a hűtött gépjárműre például, és ugyanakkor a 
törvényalkotó megengedi a lehetőséget embereknek, akik nem ezzel foglalkoztak. Nekünk 
elénk komoly végzettséget kell igazolni, pénzügyi teljesítőképességet és sorolhatnám még, 
hogy mit, és akkor közben még elvesznek feladatot. Tehát az 1945/99-es kormányrendelet és 
a ’43/99-es törvény tizenkét pontban szabja meg a temetkezési szolgáltató tevékenységi körét. 
Ebből a tervezetben hetet elvesznek, tehát öt tevékenységet folytathatunk. Nem tudom, hogy 
ez hogyan lesz.  

Azt gondolom, hogy az utóbbi 20 évben bizonyos szintet elért a temetkezési 
szolgáltatás. Tehát azt gondolom, hogy miután volt szerencsém kint járni több nyugat-európai 
országban, azt gondolom, hogy felzárkóztunk, tehát a gépkocsik minőségében, halott-hűtők, 
ravatalozók vonatkozásában én azt érzem, hogy ott vagyunk, ahol Európában ma egy 
temetkezési szolgáltatónak ott kell lennie.  

A temetési költségek csökkentését, amit mi beadtunk, és úgy érezzük, hogy az 
járhatóbb lenne; temetési segély vagy hozzájárulás kérdése, és mondom is, hogy miért 
gondoljuk ezt. Lehetne szűkíteni a gazdaságot, ahogy mostanában divatos szófordulat ez, 
tudniillik számla ellenében kapnák meg a hozzátartozók ezt az összeget; tovább lehetne 
csökkenteni, ha az áfát csökkentenénk. Európában, és akkor itt 27-ről 15-re, vagy bármit, 
tehát ezt ugye, el kell dönteni. Európában egyedülálló, teherautót megveszünk, átalakíttatjuk 
halottszállító autóvá, és akkor visszaminősítik személyautóvá; áfa nem igényelhető vissza: 
sem az üzemanyag, sem a javítás áfája, nincs ilyen Európában Magyarországon kívül. 

A szolgáltatói telephelyek kérdése. Pszichés megterhelést említ a kormány a kórházak 
közelében létesített felvételi irodákra. Ez az országban közel 100 és 150 vállalkozóra tehető, 
akinek kétszáz méteren belül van szolgáltatói irodája. Védőtávolságot mondanak, én azt 
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gondolom, hogy elég abszurd a gondolat. Mitől, tőlünk kell megvédeni az embereket? 
Pszichésen nem terheli meg azokat a hozzátartozókat, akik majd – a tervezetben szintén 
szerepel – hospicekben ravatalozót hoznának létre, tehát megint csak újabb ellentmondás 
merül fel törvényen belül. Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy a hozzátartozóknak, 
ennek már volt kommunikációja. Biztos, hogy a képviselő hölgyeknek, uraknak el kellene 
gondolkozni azon, hogy hogyan lehet kommunikálni a szociális temetéssel kapcsolatos 
dolgokat.  

Ami nagy gond még, a temetkezési szolgáltatók kirekesztése, kizárása a temetőkből. 
Nem tudom, hogy hogy fogunk tudni teljes körű szolgáltatást nyújtani, csak ismételni tudom, 
a 12 tevékenységi körből 7-et nem végezhet majd temetkezési szolgáltató, csorbítják a 
jogainkat. De ez nem csak ránk hat, tehát azt kellene érezni, hogy ez mind-mind kihat a 
hozzátartozókra, tehát ők nem választhatják meg azokat a szolgáltatókat, akik esetleg egyszer 
már jól teljesítettek, hozzátartozóikat megfelelő szinten temették el, vagy pedig épp rosszul, 
és mást szeretnének választani, tehát ezeket mind-mind meg kellene fontolni. 

 
ELNÖK: Köszönjük elnök úr, még az utolsó két mondatot, és akkor kérem, fejezze be. 
 
KONCZ TAMÁS elnök (Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos 

Szakegyesülete): Csak ennyit tudok mondani, köszönöm szépen, ha szakmai kérdésük van, 
szívesen állunk rendelkezésre. Bízunk abban, hogy elfelejtik a képviselő hölgyek, urak a 
politikai hovatartozásukat, és emberként döntenek erről a kérdésről. Köszönöm.  

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük. Ez azért nem egy igazán politikai kérdés, szerintem, sokkal 
inkább kegyeleti kérdés ez a törvény, ami most előttünk található. 

Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. 
Vágó Sebestyén képviselő úré a szó! 
 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen. Néhány kérdésem lenne. 
Az egyik az, hogy megtakarításról beszélnek, meg túlzott kifizetésekről. Csak azt 

kérdezem, szerepel a törvényben a szociális temetéssel kapcsolatban, hogy a hozzátartozót 
munkavédelmi, kegyeleti és járványügyi szempontból fel kell világosítania a temetkezési 
szolgáltatónak, mielőtt ezeket a tevékenységeket elvégzik. Most itt az a kérdés merül fel, 
gondolom, hogy ezt csak bizonyos végzettséggel rendelkező kollegája tudja végezni, vagy 
egy adott temetkezési szolgáltató, hogy annak a költsége vagy annak a kollegának a 
munkaideje vagy órabére, vagy hasonló, már szinte azt a határt is súrolhatja, amibe esetleg a 
közvetlen segítsége kerülne az adott szolgáltatónak. Tehát itt valószínűleg azzal fogunk 
találkozni, hogy nagyon sok esetben elképzelhető, hogy ez sem fog megtörténni, de akkor mi 
lesz a garancia arra, hogy tényleg ezeknek az előírásoknak megfelelően fognak megtörténni 
ezek a szociális temetések. 

A másik a kegyeleti ok. Az előterjesztő szájából többször elhangzott az, hogy a 
kegyelet maradjon a családban. Nem tudtam értelmezni ezt a mondatot, magyar emberként ezt 
nem igazán tartottam a magyar nyelv szabályai szerint sem értelmezhetőnek. De, ha már itt 
tartunk, és próbálom megérteni azt, hogy mi lehet ennek a mondatnak a hátterében, én nem 
tudom, hogy a kegyelet családban maradásához mi köze van annak, hogy most – elnézést 
kérek, de a törvény kiváltja belőlem – extrém példákat és extrém hasonlatokat hozzak. De 
mondjuk, nem tudom, mennyire felel meg a családban maradásnak és a kegyelet 
kérdéskörében az, hogy az árván maradt hozzátartozónak a meztelen halott édesanyját meg 
kell mosdatnia, aztán fel kell öltöztetnie, itt hogy jön be a kegyelet kérdése, itt hogy jön be a 
kegyelet kérdése? Tudom, a törvény szerint az orvos felmentést adhat kegyeleti okokra 
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hivatkozva ezen tevékenységek elvégzése alól, de kérdezem én azt, hogy mennyire lesz 
felkészült egy orvos arra, mondjuk esetleg egy háziorvos, hogy pszichológiai, pszichiátriai és 
kegyeleti szempontokat figyelembe véve, kiállítson egy ilyen igazolást. Milyen végzettség, 
egy háziorvosnak milyen végzettsége ad felhatalmazást arra, hogy akár egy ilyen igazolást 
kiállítson. 

A másik kérdés az a kétszáz méteres távolság kérdése. Csatlakozva elnök úrhoz, én is 
kérdezem azt, hogy milyen kutatás támasztja alá azt, hogy esetleg kegyeleti okokat vagy 
kegyeleti kérdéseket sértsen az, ha kétszáz méterre egy fekvőbeteg-ellátást biztosító 
intézménytől, bármelyik pontjából egy ilyen iroda található. Lehet, hogy már ez az ellenzéki 
hozzáállásomból adódik, de sajnos a kormánypártok és a kormány intézkedései alátámasztják 
azt, hogy sokszor ezek a félelmek megalapozottak, de ezt látva, ezt olvasva nekem egyből egy 
másik párhuzam jutott eszembe, a trafikmutyi. Elképzelhető az, hogy most ezzel akarnak 
tönkretenni temetkezési vállalkozókat, hogy aztán a saját embereiknek, akár pályáztatási úton, 
kiosztják ezeket a feladatokat és ezeket a jövedelmező vállalkozásokat. 

És ha már a kegyeleti kérdésnél tartunk, akkor miért nem nyúltak hozzá egy másik 
kérdéshez. Szerintem kegyeleti szempontból mondjuk, sokkal sértőbb az – ha a saját 
szakmánkon belül maradunk –, hogy mondjuk idősek otthonának az ablakából a temetőre 
lehet rálátni, és idősek otthonát még mindig lehet akár temető mellett létesíteni és üzemeltetni. 
(Talabér Márta: Házak is vannak a temetők mellett.) Ez inkább sérti a kegyeleti okokat, mint 
az, hogy kétszáz méterre egy fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézménytől temetkezési 
szolgáltatónak az irodája van. Igen, vannak házak is a temető mellett, de akkor ennyi erővel 
lakóházak vannak a temetkezési szolgáltató mellett is, idős emberek; akkor ezek után azt is 
meghatározhatjuk, hogy ahol egy utcában a populáció tekintetében túlsúlyban vannak a 65 év 
feletti korcsoportba tartozók, akkor ezek után ezekben az utcákban akár temetkezési 
szolgáltató sem nyithat irodát? Tehát, hogyha, nem szót kérve, bekiabálva, Talabér Márta 
képviselő asszonyra reagálhatnék, akkor ezt kérdezem meg, hogy akkor ez lesz a következő 
lépés, az ön hasonlatát felhasználva; tehát érdekes kérdéseket vet fel ez a dolog. 

A másik pedig az, amire elnök úr is szintén utalt, hogy igen, felmerül az aggálya 
annak, hogy ez a temetkezési feketepiacot fogja erősíteni, mert ki lesz az, aki iksz összeget 
kap egy hozzátartozótól, mert azt a feladatot ő nem tudja ellátni. Iksz összeget kap egy 
hozzátartozótól, aztán, majd amikor nyilatkoztatják, hogy fogadott-e el ezért pénzt vagy 
kapott-e pénzt, úgy fog nyilatkozni, hogy igen, kaptam. Tehát valószínűleg azt fogja mondani, 
hogy nem, nem kaptam, és nincs az a hatóság, amelyik ellenőrizni tudná, hogy ténylegesen 
kifizetésre került az az elvégzett munka, vagy nem. Tehát elég sok az aggályos kérdés, csak 
kiragadva ezt a pár dolgot. És elnézést kérek, hogy néha kicsit eklektikus, meg kicsit ingadozó 
voltam, de nem tudtam legyűrni a mély felháborodásomat ezzel a törvényjavaslattal 
kapcsolatban, és ezek csak kiragadott példák voltak, amik elég erősen megkérdőjelezhetőek, 
hogy a szándéka mi az előterjesztőnek a módosítással kapcsolatban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Lanczendorfer Erzsébet képviselő asszonyé a szó! 
 
DR. LANCZENDORFER ERZSÉBET (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Szerintem ez a törvény segít visszanyúlni a hagyományokhoz. Negyven évig orvoskodtam, és 
én egy faluban nőttem fel. Orvosi praxisom alatt nemegyszer találkoztam olyan esettel, 
amikor a hozzátartozó mosdatta meg és öltöztette fel a halottat. Volt olyan eset – ezek a 
legutóbbi élményeim voltak –, amikor két huszonvalahány-éves kislánynak meghalt az 
édesanyja, de előtte is kint voltam és felkészítettem, hogy hogyan is kell elbúcsúztatni, 
hogyan is legyenek a haldokló mellett. És amikor meghalt, hívtak, és azt kérdezték, annyira 
szeretett szépen öltözni az édesanyjuk, tegyenek-e klipszet a fülébe, meg ilyen kérdéseik 
voltak; és megmosdatták, felöltöztették és meggyászolták, igen, nem egy ilyen esettel 



- 15 - 

találkoztam orvosként. A falumban pedig pláne egy természetes dolog volt, hogy amikor 
meghalt a családban valaki, akkor ők öltöztették fel, és ez nem volt ördögtől való, hanem a 
legtermészetesebb dolog volt, ezekhez a hagyományokhoz kell viszonyulni, és ebben segít ez 
a törvény.  

A halál hozzátartozik az emberi élethez, és tudom, hogy egy nagyon kóros szemlélet 
alakult ki, szabadulni tőle. Sajnos nekem is volt olyan betegem, aki azt mondta, hogy az 
édesanyját utaljam már be a kórházba, hogy ott haljon meg; de nagyon sokan visszavitték a 
lakásukba, hogy a család, ahogy a kezét fogják, hogy úgy búcsúztassák el, hogy körülvegyék 
a haldokló ágyát, és utána a legkegyeletteljesebben végezték el azt a munkát: az öltöztetést, 
stb., amit ilyenkor el kell végezni. A közösség egy emberként volt ott ilyenkor a család 
mellett, és az egy megtiszteltetés volt, hogy Szent Mihály lován ki vigye ki a halottat, és a 
legjobb barátok szoktak ott lenni, és nem volt ördögtől való dolog. Talán ezekhez az emberi 
hagyományokhoz, az együttérzésnek, az empátiának a mélyítéséhez úgy érzem, hogy 
hozzájárul ez a törvény, és ez nagyon jó, hogy így van, és kérem, hogy támogassák.  

 
ELNÖK: Baráth Zsolt képviselő úré a szó! 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Én arra kérném képviselőtársaimat 

egyrészt, mivel mi a törvény előkészítésében, a törvényalkotásban veszünk részt, próbáljuk, 
akármilyen nehéz is, ezt a törvénymódosító javaslatot is valamennyire érzelemmentesen 
megítélni. Olyan értelemben legyen valami relatív eredménye ennek, hogy akiket majd érint, 
és itt nem vagyok cinikus, amikor azt mondom, ez itt mindannyiunkkal, akik itt vagyunk a 
teremben, vagy bárhol, egyszer az életben mindenki fog olyan helyzetbe kerülni, legfeljebb 
nem szociális temetésben fogunk részesülni, de hát ezt előre még nem tudhatjuk.  

Kissé morbid lenne, ha megkérdezném az előterjesztőt – lehet, hogy a Koncz Tamás 
úr tud inkább erre válaszolni –, hogy gondolom, nem készítettek hatástanulmányt. De azért 
arra kíváncsi lennék – kicsit a cím is olyan, nem mondom, hogy megtévesztő –, hogy a 
temetőkről és a temetkezésről szóló ’99. évi törvény módosításáról van itt szó; a j) pontban 
rögtön a törvény alkalmazásában mondják, hogy szociális temetésről van szó elsősorban. 
Persze ebben vannak olyan megállapítások, amiket általánosságban is lehet értelmezni, és ez a 
bizottsági ülés is, meg általában a bizottsági ülések is arról szólnak, hogy értelmezzük azokat 
a dolgokat, amik ugye, nem tiszták, főleg akár egy ilyen előterjesztésnél is.  

Megkérdezném, hogy körülbelül tudják-e előre, akár mondjuk, a 2012-es adatokból, 
hogy mennyi embert érint, mennyi olyan elhalálozás történik, mondjuk országszerte, amikor 
szociális temetést vagy úgynevezett köztemetést kell alkalmazni. Ennek számomra azért van 
valamennyire jelentősége, hogy mennyire lehet általánosítani akár majd ennek a törvénynek a 
tárgyalásakor, esetleges elfogadásakor vagy elutasításakor, és egy konkrét dolgot is hadd 
kérdezzek. Az 5. §, ami megütötte a fülemet, szememet, szintén az értelmezés szempontjából, 
az 4-es pontja: az eltemetésre köteles személy nyilatkozata tartalmazza az eltemetésre köteles 
személy nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, nyilatkozattétel kori bejelentett 
lakcímét, és a hamvak elhelyezésére tervezett helyének címét. Itt az eltemetésre köteles 
személy nyilatkozata tartalmazza az eltemetésre köteles személy nevét, hogyan kell 
értelmezni, és több ilyen mondatot is találtam vagy paragrafust, vagy pontot, amit én nem 
tudtam elsőre felfogni, hogy itt ugyanarról van-e szó, vagy másról, vagy kiről van szó, vagy 
kinek kell hogy előre, vagy utólag nyilatkozni, kicsit olyan érthetetlen dolgok ezek számomra.  

És igen, a 8. §, ami kimondottan a szociális temetés címet ismét itt megkapta, a 7-es 
pontja: a szociális temetés igénylése során nyilatkozatban vállalja, hogy maga látja el a 
következő temetkezési szolgáltatásokat: a) pont: az elhunyt temetésre való előkészítése, 
mosdatása, felöltöztetése kivéve, stb., és itt fel van sorolva még: b) c) d) pontokban, hogy 
hogyan képzeli ezt az előterjesztő. Ezzel kapcsolatban vannak aggályos fenntartások, azt 
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hiszem mindenki részéről, de ezt a többiek is majd, ha gondolják, elmondják. Aztán a 24/B. § 
(2) bekezdésében van egy ilyen mondat – azt hiszem, hogy ezt Vágó Sebestyén 
képviselőtársam is már idézte –, hogy közegészségügyi, járványügyi vagy kegyeleti okból 
megtilthatja a halotti vizsgálati bizonyítványt kiállító orvos a holttesttel való közvetlen 
érintkezést, a szociális temetésben a személyes közreműködést ellátók számára. Itt mi alapján 
döntik el a kegyeleti okot, ebben a konkrét helyzetben? Ez lenne a kérdésem. 

És még a 12. §-t szintén nem igazán tudom értelmezni, amikor azt írják, a 12. § első 
pontjában, ez valami átemelés, vagy, hogy lehet, a következő rendelkezés lép: az igaz, hogy 
az egészségügyi intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a halottak kezelésében, kiadásában érintett 
alkalmazott, vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozója nem lehet temetkezési 
szolgáltatást végző egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság vezető tisztségviselője, 
alkalmazottja, vagy a nyilvánosan működő részvénytársaságot kivéve, tagja. Miről szól ez a 
mondat? Több ilyet tudnék még kérdezni, de most egyelőre ennyi. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Varga László képviselő úré a szó! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Néhány hete tárgyaltunk egy 

előterjesztést az önkormányzati segélyek összevonása kapcsán, én akkor felhívtam a 
figyelmet arra, pont a temetési segély kapcsán, és pont az egyedül özvegyen maradtak 
kapcsán. Lehetőség lesz az önkormányzatoknak a segélyeiket csökkenteni pont egy olyan 
élethelyzetben, ami a legkegyetlenebb mindenki számára és a legnehezebb. Nem került 
orvoslásra ez a későbbiek során, úgyhogy meg se lepődöm azon, hogy később egy másik 
bizottság ülésén, ami már tárgyalta ezt az előterjesztést, az előterjesztő részéről, itt idézem a 
kollegát, kigyűjtötték a jegyzőkönyv alapján: „szeretnénk inkább visszaadni a családoknak ezt 
a jogát, minthogy ezt is úgymond az állam a közpénzek terhére finanszírozná”, ez az 
Önkormányzati bizottság ülésén hangzott el. Tehát a mindenféle érvek mentén, én azért 
mégiscsak dominánsnak érzem azt, hogy itt egyfajta spórolás legyen. 

Képviselőtársam nem tette meg, hogy a személyes közreműködés négy elemét itt 
felsorolja, én megtenném, bár a rosszullét kerülget, ha ebbe belegondolok így. Az a) pont: az 
elhunyt temetésre való előkészítése, mosdatása, felöltöztetése; b) sír, vagy urnasír kiásása és 
visszahantolása; c) koporsó, urna gépjármű nélküli szállítása temetőn belül; a d) pedig a sírba 
helyezés vagy urnaelhelyezés, a továbbiakban együtt személyes közreműködés. Tehát ez így 
együtt a személyes közreműködés, nem tudom máshogy értelmezni. És akkor így 
belegondolni abba például, ha vállalja egy nehéz helyzetben levő rokon ezt a fajta személyes 
közreműködést; mi van akkor, amikor a c) pont kapcsán rájön, hogy nem bírja el például a 
sírt. Tehát most tényleg azért mondok ilyen extrém példákat, és nagyon kellemetlen ezeket 
így felhozni, csak azért, mert ezek megtörténhetnek, tehát a koporsó kapcsán azt hiszem, hogy 
ez itt az asztalon kell hogy legyen még. A szakmai ellenérvek, kérdések elhangzottak Koncz 
Tamás részéről; én minimum megfontolnám az önök helyében, de hát eleve ez az egész 
dolog, hogy itt a személyes közreműködés. Szóval talán ez az az esemény, amit mégiscsak 
minden családban eldönthetnének maguk az emberek, hogy ők ezt hogy gondolják. De azt 
hiszem, ha nem akarják érteni, akkor nem akarják érteni.  

Egyébként, így ebben a formában nem is volt hagyomány, én is vidéken nőttem fel, és 
ott a siratóasszonyok segítettek ebben a folyamatban, nyilván kegyeleti okokból, majd utána a 
temetésen is a búcsúztatáson részt vettek. De ebben a formában, hogy teljesen magára 
hagyatott lenne a család ebben az ügyben, én semmiféle hagyományban nem találkoztam 
ezzel, és még egyszer mondom, rengeteg vidéki temetésen voltam, sajnos.  

Nyilván nagyon sok kérdést fel lehetne vetni. Én azt mondom, hogy úgy, ahogy van, 
ebben a formában ez így embertelen, különösen, hogy rengeteg ember még halálában is 



- 17 - 

szegény marad azáltal, hogy egyébként egy külön szegények temetőjében lesz ebben a 
formában elhelyezve, hiszen ezt is részletesen szabályozza az előterjesztés, hogy a szociális 
parcellákkal mi a helyzet.  

Szerintem se politikai kérdés. Tehát ez azt hiszem, hogy egyértelműen a spórolás a 
szándék, ezt elismerték az előterjesztők egy másik bizottság ülésén. Egy nagyon picit 
szerintem gondoljon bele mindenki ebbe emberileg, tehát ez egy annyira belső ügy, hogy ki 
gondol ilyen hagyományokat őrizni, ki mást; így ebben a formában az ember hátán futkos a 
hideg tényleg, ahogy ezt így elolvassa, és a személyes közreműködést, még egyszer, azt egybe 
lehet érteni. Tehát az a személyes közreműködés, ha valaki ezeket a feladatokat, fura is ezt 
mondani rá, de így vállalja egy temetés kapcsán. Nem ideológiai viták ezek szerintem, tehát 
nem kéne, hogy azok legyenek, ez egy kegyeleti kérdés, ezt nem lehet így szabályozni; tehát 
tényleg gondoljanak bele, vonják vissza, és akkor próbáljanak egy olyan előterjesztést 
behozni ebbe az ügybe, ami méltó az ügy fontosságához. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Szemereyné Pataki Klaudia képviselő asszonyé a szó! 
 
SZEMEREYNÉ PATAKI KLAUDIA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Én az 

előterjesztőtől kérdezném, hogyha jól értelmezem, itt nem arról beszélünk, hogy most 
innentől kezdve minden temetést szociális temetés alapon kell kezelni, hanem ez egy új 
lehetőséget biztosít azon családtagok részére és azon családok részére, akik ragaszkodnak 
ehhez a formához, és szeretnék elbúcsúztatni a rokonukat a személyes közreműködésükkel. 
Ha jól hallottam, az ön érveléséből az is elhangzott, hogy van egy felmérésük, amiben 5 
százalékot mutat az az arány, hogy az urnát hazaviszik otthonra magukkal a hozzátartozók, 
mert a közelükben akarják tartani.  

És a másik dolog, ha jól tudom, most manapság, mert ugye, városi önkormányzat 
alpolgármestereként köztemetőt tartunk fent, a mindennapi gyakorlatból ezt tudom 
tolmácsolni, az is problémát okozott, hogy aki személyesen közre akar működni, például a 
család tagja, nem volt szabályozva, nem volt rá lehetősége. Nem tudtunk neki megfelelő 
feltételek és körülmények között lehetőséget biztosítani, hogy ő közre tudjon működni, és 
gyakorlatilag ezt az átmeneti űrt és problémát próbáljuk most kezelni, és nem egy általánossá 
vált tendenciát akarunk bevezetni.  

Arról meg nem is beszélve, hogy Varga képviselő úr most összekeverte a szezont a 
fazonnal, már bocsánat, de ön egy teljesen más témába vett bizottsági ülésnek a 
jegyzőkönyvéből ragadott ki egy mondatot, ami nem ehhez tartozott. Egyáltalán nem ehhez az 
előterjesztéshez tartozott, úgyhogy most egy más témában tárgyalunk, más előterjesztésről, 
más anyagról, úgyhogy szerintem az az elhangzott mondat nem tartozik ehhez, és ne keverjük 
össze a két formát már csak azért, mert az önkormányzati támogatásról szólt. Én nem látom 
annak a veszélyét, hogy azzal, hogy összevonásra került, és egy néven alkalmazzuk a 
segélyezési formákat, ettől bárki is hátrányba tud kerülni az önkormányzati támogatotti 
körben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Mielőtt államtitkár asszonynak megadom szót, meg Varga 

László képviselő úrnak, én is szeretnék néhány mondatot hozzáfűzni az előttünk lévő 
törvénytervezethez. 

Már nagyon sok érv elhangzott azzal kapcsolatban, hogy milyen hátrányai lehetnek 
ennek a törvénytervezetnek, ezért mindenképp azzal kezdeném, hogy van egy pozitívuma is, 
ez pedig valóban az, hogy az urnák elhelyezését szabályozza a törvénytervezet méghozzá úgy 
látom, hogy megfelelő módon is, ami valóban eddig komoly kegyeleti problémákat vetett fel, 
és ezt tényleg szabályozni kell. Itt azért mindenképp megjegyezném, hogy ez a magas urna 
hazavitel nem azért van elsősorban, mert otthon akarják a szerettüket tudni, a porhüvelyét egy 
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urnában, hanem elsősorban pontosan szociális okai vannak. Hiszen az állam a hamvasztást 
mindig állni szokta, mindig kifizeti, és innentől kezdve, ha a családtag hazaviszi, akkor 
semmilyen más költsége nincs, míg, ha csak egy egyszerű urnás temetést választ is, akkor is 
akár lehet, hogy még százezer forintjába is belekerül egy ilyen temetés, és ezt nem tudják 
vállalni, és ezért viszik általában egyébként haza. És ezért jó, ha abban gondolkodik a 
kormányzat, hogy szociális temetés lehessen, kapjanak támogatást azok a hozzátartozók, akik 
nem tudják megtenni, hogy normális módon kifizessék ezeket a költségeket. De sajnos, itt sok 
esetben, csak ismételni tudom az eddig már elhangzott kritikákat, hogy ez a típusú szociális 
temettetés, ami most itt valóban a törvényben megjelent, véleményem szerint is alkalmatlan 
arra, hogy kiváltsa azt a hatást, amit szeretnénk.  

Valóban egyetértek Koncz Tamás elnök úrral, biztos, hogy feketemunkát fog 
eredményezni, hiszen, ha már itt a hagyományok szóba kerültek, azt látjuk jól, hogy egyrészt 
– a néprajzi tudásom alapján én azt tudom – az ország különböző területein különböző 
hagyományok vannak. Lehet, hogy a Dunántúlon, annak egyes pontjain, egyes településein, 
maguk a családtagok öltöztetik fel az elhunytakat. De itt máris meg szeretném jegyezni, nem 
tudom, hogy ezek az emlékek mikoriak, de régen, ha valaki meghalt – és azt még egy-két-
három, inkább húsz-harminc évvel ezelőttre tudnám tenni leginkább, a leghamarabbi 
időpontot –, amikor még ez létezhetett Magyarországon, akkor, ha otthon meghalt, 
megvizsgálta az orvos, hogy valóban meghalt-e, gyakorlatilag másnap eltemették a halottat. 
Magyarul, mindenféle mosdatás, öltöztetés akkor zajlott le, amikor ez könnyen megoldható 
volt fizikailag. Most viszont arról van szó, hogy az elhunytak általában kórházban hunynak el, 
több nap után kerülnek olyan helyzetbe, hogy őket öltöztetni, mosdatni kell, akkor már 
teljesen más a fiziológiája egy emberi testnek, nem ok nélkül van ennek egy szakmája, hogy 
hogyan lehet ilyen helyzetben elvégezni ezeket a feladatokat. Nyilvánvaló, hogy egy helyszín 
kell, ha hazavisznek egy ilyen elhunytat, aki nincsen adott esetben felöltöztetve, stb., nehezen 
megoldható, és tényleg valóban morbid, ha családtagnak kellene adott esetben ezt megtenni.  

A legtöbb helyen – mondom, néprajzi ismereteim szerint – bizony siratóasszonyok 
végezték el ezt, vagy volt egy másik hagyomány – mert ez nálunk is így volt, hozzá kell tenni, 
az én településemen is –, hogy valamelyik szomszéd volt erre felkérve és végezte ezeket a 
dolgokat. Nyilvánvalóan a mai helyzetben ez már hagyomány, ma már nincsenek 
siratóasszonyok, vagy csak nagyon ritka, ahol ilyet lehetne találni, és a szomszédok sem 
hiszem, hogy örömmel vállalkoznának ma már ilyen jellegű dologra, ennek a hagyománynak 
a visszaállítása így egy kicsit erőszakosnak tűnik, hogy így fogalmazzak.  

És azért azt is szeretném elmondani, hogy itt nincs választható lehetőség. Tehát itt 
nem arról van szó, hogy aki temettetni szeretne, és mindenképp maga szeretné felöltöztetni, 
mondjuk az elhunytat, akkor annak adunk egy ilyen lehetőséget. Nem tudom, hogy egyébként 
most ilyen lehetőség létezik-e, egyébként lehet, hogy nem, ha egy beteg mondjuk, kórházban 
halálozik el, tehát az biztos, hogy ez így jelen pillanatban nem nagyon tud működni.  

És még egy érdekesség. Azért egy temetés esetén a sírhely kiásása, ami egyébként 
még van most is valóban faluhelyen, amit nagyon sokszor saját maguk a falusiak elvégeznek, 
hiszen én magam is tapasztaltam ezt. Ez egy jó dolog, és én is azt gondolom, hogy 
maradhasson is így, de ha valahol már ennek sincsen meg a hagyománya, megint csak 
ráerőszakolni egy családtagra, hogy valakivel, vagy ő maga ássa ki, ennek is megvannak a 
veszélyei. Két méterre kell alapvetően leásni egy általános temetésnél, van rátemetés, stb., 
stb., aminek mások a kritériumai, de egy kétméteres gödröt – löszfal, stb., stb. – kiásni, annak 
bizony balesetveszélyei is vannak. Nem ok nélkül léteznek sírásók, akik tudják, hogy mire 
kell vigyázni, mit kell alátámasztani vagy bármi egyéb dolog, tehát ennek az ilyen veszélyeit 
is szeretném felsorolni; és egy átlagos hozzátartozó, aki lehet, hogy városi emberként még 
ásót sem fogott életében a kezébe, az nem biztos, hogy tudni fogja, hogy milyen veszélyei 
lehetnek, még ha esetleg valamilyen szinten netalántán fel is világosítják ezt a személyt. 
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Tudom, hogy kicsit a részleteibe mentem bele, de hát itt valahol a részletekbe kell 
sajnos belemenni, ha a gyakorlati kivitelezését gondoljuk át ennek az úgynevezett szociális 
temetésnek, ami most itt található az asztalunk előtt. 

És hogy valóban mennyi sok hibát tartalmaz ez a törvényjavaslat, csak egyetlenegy, 
szerintem nagyon könnyen érthető pontot szeretnék csak utoljára elmondani. A 15. §-ban az 
található, hogy 18 Celsius fokon kell szállítani az elhunytat a temetkezési szolgáltatónak 
március 1-je és szeptember 30-a közötti időpontban, na most, október 1-jén volt már 34 fok is. 
Ez csak egy kis apróság, hogy érthető legyen, hogy szerintem nagyon sok változtatást igényel 
ez a törvényjavaslat. Mert jogos, hogy hűtött kocsiban kelljen szállítani egy elhunytat, de ne 
kelljen meghatározni, hogy szeptember 30-án, mikor augusztusban lehet, hogy csak 15 fok 
van speciel, viszont október 1-jén pedig lehet 34 fok, és akkor ugyanúgy problémák 
adódhatnak.  

Tehát én úgy gondolom, hogy ez a törvényjavaslat nagyon sok problémát vet fel, 
nagyon sok a hibája, megvan az előnye, én elsősorban az urnák elhelyezésével kapcsolatban 
gondolom ezt; és itt a vállalkozások szempontjából, arra már nem is térek vissza, az végül is 
elhangzott ez a kétszáz méteres távolság, stb., amit megint csak én magam nem tudok 
támogatni.  

Ez lett volna az én hozzászólásom, és akkor kérdezem, hogy ki következik. 
Lanczendofer Erzsébet képviselő asszonyé a szó! 
 
DR. LANCZENDORFER ERZSÉBET (KDNP): Köszönöm szépen. Természetesen, 

aki kórházban hal meg, azt nem viszik haza, ott nem kell a hozzátartozónak öltöztetni, a 
kórházban elhunytat a boncmesterek öltöztetik fel, ez így van; a boncmester felöltözteti, tehát 
ott nem kell ilyen típusú személyes közreműködés, ez az egyik, amit tudni kell. 

A másik pedig, a halottat a kórházból viszik a temetőbe, tehát ott otthoni tevékenység, 
mint ilyen, öltöztetés, stb. nincsen. Mert én így értelmeztem, mintha ez lett volna az aggály, 
ilyen aggály nincs. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, ki a következő. 
Varga László képviselő úré a szó! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm. Már csak reagálnék. Tehát az, hogy mi a 

személyes közreműködés, az egybe ott le volt írva, négy pontban van összefoglalva, ez együtt 
a személyes közreműködés.  

Túl itt az egyéb vitákon, nyilván, amit elnök úr mondott, azt lehetne folytatni, tehát 
hogy itt a hagyományok országrészenként, néprajzi szempontból hogy oszlanak meg, ez is 
egy kérdés, de hát akkor miért a szegény embernek kell ezt csak ápolni, az egy másik kérdés 
is.  

És még egy dolog volt, amit rendbe kell raknom, amit az önkormányzati segélyek 
összevonása kapcsán mondtam, az egy külön dolog. Behoztunk egy módosító indítványt, nem 
támogatták, elfogadták anélkül az előterjesztést. Ez ahhoz fog vezetni, hogy az 
önkormányzatoknál csökkenni fog a temetés kapcsán, a temetkezési költségek kapcsán 
folyósított segélyek összege, ez szerintem így fog történni, majd meglátjuk. 

Amit másodjára mondtam, tehát nem kevertem össze semmit semmivel, és még 
egyszer idézném, „szeretnénk inkább visszaadni a családoknak ezt a jogát, minthogy ezt is 
úgymond az állam a közpénzek terhére finanszírozná”. Ez az Önkormányzati bizottság ülésén 
hangzott el, merthogy az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság az első helyen kijelölt 
bizottság, tehát ők már előttünk megtárgyalták ezt az előterjesztést. Ezt akkor mondták az 
előterjesztők ennek az előterjesztésnek a kapcsán, és nem a másik kapcsán, ez két külön 
dolog, csak ezt szerettem volna pontosítani. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor államtitkár asszonynak megadom a szót a 
viszonválaszra. 

Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár (BM) viszonválasza 

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm elnök úr. Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, és bocsánatot kérek előre, ha netán 
kicsit érzelmileg felfokozott állapotba kerülök, mert az elhangzott érvelések, javaslatok 
valóban felkorbácsolják az érzelmeket még akkor is, ha igaza van Baráth képviselő úrnak, 
hogy itt elsősorban szakmai szempontból kell a jogalkotást mérlegelni. Azonban, és nem 
szeretnék senkit megsérteni, de ha szakmai szempontból mérlegelik a szabályokat, akkor nem 
szabad kiragadni egyes momentumokat, hanem valóban a teljes szabályozást, és pontosan a 
szabályozást megvizsgálni, és összefüggéseiben akár a módosítandó törvényjavaslattal. Mert 
ennek az összefüggésnek a figyelembevételével egyértelművé válik – amit az elején is 
megpróbáltam hangsúlyozni, és amit az egyik hozzászóló is elmondott –, ez nem egy kötelező 
elem, nem arról van szó, hogy ennek a jogszabálynak a hatálybalépésétől kezdve majd 
minden temetés szociális temetés lesz.  

Az általános szabály változatlanul az, hogy a családok a saját halottaikat a saját 
költségükön, ad abszurdum az örökségük terhére, és itt így kell érteni, mert az örökség 
egyébként a hagyatéki teherrel együtt értendő például, és az eltemettetésre kötelezés például, 
ha tartási szerződéssel rendelkezett az elhunyt, akkor az eltartónak például ilyen szerződéses 
kötelezettségei is vannak. És még sorolhatnám, most ne menjünk ebben tovább, mert ez aztán 
átcsúszik egy teljesen más jogterületre. Tehát a temetkezés, mint olyan, általában, és 
egyértelműen a családok terhe. A kormány és az előterjesztő egyértelműen egy új lehetőséget 
szeretett volna nyújtani, és biztosítani azoknak a családoknak, akik szeretnék a 
hozzátartozójukat méltó módon eltemettetni, azonban nincs rá elég pénzük. Nem felmérés 
volt egyébként, annyiban szeretném kiegészíteni a korábbi adatot, hanem az egyéb beérkező 
adatokból ismerjük, jogszabály-előkészítés során kigyűjtöttük, ezeket az arányokat lehetett 
megállapítani, hogy 5 százalék fölött van azoknak a száma, akik már hazaviszik az elhunyt 
hamvakat. Tehát gyakorlatilag az általános változatlanul az lesz, vagy az általános lehetőség – 
a jogszabály, a temetkezésről szóló törvény alapján –, hogy a családok a saját költségükre 
eltemetik a saját halottaikat, igénybe véve a temetkezési szolgáltatásokat, amelyeket piaci 
alapon a vállalkozások nyújtanak.  

Annak az elhunytnak, akinek semmiféle hozzátartozója nincs, a közösség vállalja az 
eltemettetését köztemetés címén. A köztemetés ilyen értelemben megkülönböztetendő 
valóban a szociális temetéstől. A szociális temetés alatt, ha úgy tetszik – most megpróbálom 
magyarázni –, azt kell érteni, hogy egyfajta társadalmi hozzájárulás is kerül a családok 
kegyeleti tevékenységéhez, az elhunyt eltemettetéséhez az ingyenes sírhellyel, a halottnak 
biztosított szolgáltatásokkal. De akkor itt kérném önöket, hogy gondoljanak bele fordítva 
abba, hogy az, hogy van, aki gyűjtöget évekig, hogy megfelelő sírhelye legyen, megfelelő 
temetési költséget biztosítson ad abszurdum a hozzátartozói számára; a másik pedig, hogy 
utána a közösség. És általában a hozzászólók, és a kritikák nagy része abból adódik, hogy 
hogy képzeli minden családtag, hogy miért ne ő temettetné el a szülőjét, rokonát, egyéb 
hozzátartozóját, miért a közösségtől várja, hogy eltemettesse. Akkor, ha az önkormányzat, 
akkor az önök helyi adójából; ha az állam adja a temetési segélyt, akkor pedig valamennyi 
munkáltató által fizetett személyi jövedelemadóból, tehát nem feltétlenül; és azoknak a 
kegyeleti temetkezési szolgáltatásoknak a biztosítása igenis elvárható egy családtól, ha 
igénybe veszi azokat a lehetőségeket, amiket az állam vagy az önkormányzat biztosít, akkor ő 
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valamilyen személyes tevékenységével, közreműködésével ugyanúgy járuljon hozzá ezekhez 
a műveletekhez.  

A feketemunka vonatkozásában engedjék meg azért azt, hogy az emberek többsége 
tisztességes és becsületes, és ha alá kell írnia egy nyilatkozatot, hogy személyesen 
közreműködik, vagy a személyes közreműködést hozzátartozóval, rokonnal, baráttal fogja 
biztosítani, akkor az a legkevésbé sem a feketemunkát erősíti. Korábban folyton az a vád érte 
a jogalkotást, hogy azt feltételezi mindig az emberekről, hogy nem tisztességesek, és annak 
alapján szabályoz; itt éppen azt a momentumot szeretné, és azt a fajta szemléletváltást 
szeretné elősegíteni a szabályozás, hogy a családok felelősséget érezzenek az eltemettetésig a 
hozzátartozóikra vonatkozóan.  

A kritikákat mindezzel együtt komolyan gondoljuk és megszívleljük. Ellenben 
engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy a kritikák jó része olyan részletkérdést vet fel, 
amelynek a szabályozása nem a törvényben, hanem a végrehajtási rendeletekben kell hogy 
rendezésre kerüljön. És valamennyi, itt elhangzott kritika tekintetében a végrehajtási 
szabályoknál: úgy a baleseti oktatásnál, úgy a sírásásnál, egyébként pont azért került sor külön 
parcella kijelölésére, mert az egészségügyi szabályok nem teszik lehetővé, hogy a személyes 
közreműködésben résztvevők olyan területen ássanak sírt, ahol esetleg hamvakat vagy 
csontokat találhatnak, és ezért kellett külön parcellára tenni az ilyen típusú temetkezési 
közreműködés esetén az elhunytakat. Tehát mindezek figyelembevételével fogjuk a 
végrehajtási rendeleteket megalkotni, mert valóban lehet, hogy egyszerűbb és érthetőbb lesz, 
ha ezekre a részletszabályokra is gondolunk a jogalkotásban.  

Meg fogom paragrafus szerint nézni a Baráth képviselő úr által mondottakat, hogy az 
5., 8., 21/B. §-ban, a 12. § (1) bekezdésében szabályozottakat félre lehet-e érteni. És akkor 
legalább még egyszer átvizsgálják azokat a pontokat, hogy mind a magyar nyelv 
szabályainak, mind pedig a jogalkalmazás során a temetkezési szolgáltatást nyújtóknak vagy 
közreműködőknek, mind pedig az érintett lakosságnak egyértelmű szabályt jelentsen, 
úgyhogy ezeket még egyszer meg fogjuk nézni és pontosítani fogjuk, ha esetleg szükséges.  

Valóban az önkormányzati segély, temetési segély tekintetében az, hogy most a 
temetési segélyt önkormányzati segélyként fogja megkapni, az összevonás, és bocsánat, hogy 
itt én is visszautalok egy másik témára. Tehát az önkormányzati segély elnevezés, az, hogy 
tulajdonképpen csak az elnevezésben három különböző segélyfajta helyett egyet; de, hogy 
milyen jogcímen járhat, természetesen ugyanúgy nincs kizárva belőle senki, ha temetkezés és 
haláleset miatt kell nyújtani az adott lakosságnak, úgyhogy ezt nem tartjuk elfogadhatónak.  

Én mondtam egyébként valóban, hogy a temetés bizonyos költségeit miért is az 
államtól várja egy adott család. Tehát én mondtam, hogy igen, ez bizonyos értelemben a 
spórolás része is, de mindazzal; szóval annak fényében kell ezt végiggondolni, hogy egy 
család a halál és az eltemettetés pillanatában is felelősséggel tartozik a családtagjaiért.  

Köszönöm szépen, és mindezek figyelembevételével ajánljuk mégis, hogy általános 
vitára bocsátható legyen a törvénytervezet. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Láthatólag lehet, hogy egy-két kérdés még felmerül. 

Nyilvánvalóan azt azért szeretném leszögezni elnökként is, hogy biztos vagyok benne, hogy 
itt minden képviselő azt szeretné, ha Magyarországon a temetkezések, a kegyeleti okok a 
lehetőségek betartásával zajlanának le, nem gondolom, hogy más elképzelés lenne, legfeljebb 
részletkérdésekben eltérnek a vélemények, de ezeket fontos azért, hogy megtárgyaljuk. 

Én csak egyetlenegy pontosító mondatot, vagy kiegészítést szeretnék hozzáfűzni. Ezt 
saját tapasztalatból kell mondanom. Eger város kórháza az öltöztetésért a boncmester külön 
pénzt kér, tehát ezt az OEP nem finanszírozza, és szerintem ez valószínűleg így van 
egyébként az egész országban, tehát ez egy külön szolgáltatás, amit maga a boncmester, vagy 
éppen a temetkezési szolgáltatónál lehet ugye, megtenni. Csak azért, mert elhangzott, hogy 
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felöltöztetik, ez nem állami feladat jelen pillanatban. Tudom, hogy részletkérdés, de azt 
hiszem, hogy ebben a kérdésben az egyik legfontosabb kérdésnek is felvethető, tehát ennyi 
pontosítást szerettem volna tenni hozzá. Baráth Zsolt képviselő úr jelentkezett még. 

 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm elnök úr. Köszönöm az előterjesztőnek ezeket 

a visszajelzéseket, mindenesetre nem oldotta fel bennem azokat a kérdéseket vagy 
gondolatokat, amik miatt az előbb is hozzászóltam. Én nem nyelvhelyességi szempontból 
vetettem fel ezeket a paragrafusokat vagy pontokat, hanem mondjuk, összefüggéseiben, 
logikai értelmezésében, oda-vissza hatásaiban keltettek bennem kételyt, illetve fenntartásokat, 
ami miatt megfogalmaztam ezeket.  

Azon kívül most már azt kell, hogy mondjam, itt Vágó Sebestyén képviselőtársammal 
azon polemizálgattunk, ő azt mondta – nem haragszik meg, ha mondom – mintha megint 
hülyének néznének bennünket egy ilyen előterjesztéssel. Én azért nem osztom teljesen ezt a 
nézetét, mert nekem nem ez a véleményem, hanem az, hogy nekem úgy tűik, hogy az 
előterjesztő mintha saját maga se lenne tisztába ezekkel a dolgokkal, mintha egy ilyen 
brainstorming, ilyen ötletelés szintjén összedobáltak volna egy ilyen módosító javaslatot a 
szociális temetéssel kapcsolatban. Ha megengedhetővé tennék így, úgy, amúgy, de ők 
sincsenek tisztába, hogy mit, meddig, meg mi okból, mi célból, és ennek viszont egy hatását 
felejtették el, amiről én az előbb beszéltem, a visszahatását felejtették el, én mondtam azt, 
hogy próbáljuk ezt racionálisan értelmezni. Ez viszont a társadalomban, még akkor is, ha csak 
egy bizonyos réteget érint: a szociálisan rászorultakat, értelmezésemben; a társadalomban 
azonban mély érzelmeket fog kiváltani, ezzel viszont számolni kell, és úgy tűnik számomra, 
hogy sem ezt nem kalkulálták be, se azokat a logikai összefüggéseket, amiket én nagyon 
hiányolok az előterjesztésből. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki hozzászólni. 
Akkor még egyszer megkérdezem államtitkár asszonyt, hogy kíván-e reagálni a most 

elmondottakra.  
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem, köszönöm szépen, elmondtam, amit gondoltam a témában. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Ha nincsen további hozzászólási szándék, akkor szavazás következik.  
Aki a T/11212-es számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát támogatja, 

az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 13 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 
nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a javaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta.  

Kérdezem, hogy ki lesz az, aki a többségi vélemény elmondására vállalkozik a 
bizottságunk részéről. Ágh Péter képviselő úré a lehetőség. És kisebbségi előadót kívánunk-e 
állítani? Baráth Zsolt képviselő úr jelentkezett, akkor kisebbségi előadóként őt jelöljük. 

Ezzel a napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen a részvételt és további jó munkát 
kívánok a nap folyamán! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc) 
  

Sneider Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


