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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok, hölgyeim és uraim! Megkezdenénk a mai bizottsági ülést. 

A jegyzőkönyv tanúsága szerint tizenegyen személyesen és nyolcan helyettesítéssel 
vesznek részt az ülésen, tehát határozatképesek vagyunk. 

Szeretném közölni a tisztelt bizottsággal, hogy egy fél órája jelezte a 
Belügyminisztérium, hogy Pintér Sándor belügyminiszter úr, akinek ma a meghallgatását 
tartottuk volna, az árvízhelyzet miatt nem tud jönni a bizottsági ülésre. Szerintem ez teljesen 
érthető mindnyájunk számára. Fogunk találni egy időpontot, ha még nyár előtt meg tudjuk 
ejteni, ha már olyan az árvízhelyzet, akkor megtesszük a meghallgatást, ha nem, akkor 
áttesszük őszre, majd ebben egyeztetünk. Gondolom, abban mindenki egyetért, hogy 
legfontosabb az árvízhelyzet megfelelő kezelése az országban. Úgyhogy az 1. napirendi pont 
lejön. 

Az eredeti meghívóban lévő 3., a hulladékgazdálkodási napirendi pont is lejön, mert 
nem érkezett a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslat, úgyhogy marad egyetlenegy 
darab napirendi pontunk, a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény módosítása T/11212. 
számon. Mi vagyunk az első helyen kijelölt bizottság.  

Ha jól látom, akkor dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár asszony van itt a 
Belügyminisztérium részéről. 

Aki el tudja fogadni akkor ezt az egy napirendi pontot, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. 

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

Meg szeretném kérdezni helyettes államtitkár asszonyt, hogy kíván-e szóban 
hozzáfűzni valamit az előttünk fekvő törvényjavaslathoz, vagy pedig egyből a kérdések 
körére, észrevételekre térjünk rá. (Pál Tibor megérkezik az ülésre.) 

 

Farkasné dr. Gasparics Emese szóbeli kiegészítése 

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Talán a tegnapi tapasztalat miatt, mert már egy bizottság tárgyalta ezt a témát, arra azért 
szeretnék néhány gondolatot fűzni, hogy a tisztelt képviselők előtt világos legyen, hogy ennek 
a törvénymódosításnak két célja volt. Az egyik, hogy az állam valamilyen módon rendet 
tegyen abban a témakörben, ami a haláleset kapcsán a családokat érintő terheket jelenti, 
hiszen elég nagy, a közvéleményt eléggé borzoló kérdés, hogy a halálesetek között mekkora 
anyagi terhet jelent egy-egy eltemettetés és ennek az országosan meglévő nagy-nagy 
különbségei. Ez az egyik része a dolognak. 

Ami különösen érzékenyen érintette itt a közvéleményt is és egyáltalán a témát, az a 
szociális temetés lehetőségének bevezetése, ami eltér a köztemetéstől, és itt némileg a 
kommunikációban keverednek ezek a fogalmak, a szociális temetésben pedig a személyes 
közreműködés lehetősége, amit pedig az a gondolat vezérelt, hogy ne mindent az államtól 
várjanak az emberek, igenis működjenek közre a családok is adott esetben a családtagjaik, 
hozzátartozóik végtisztességének megadásában.  



 7 

Erről az egész törvénymódosításról egyébként valamennyi érintettel történt egyeztetés 
több fordulóban is, így különösen hangsúlyoznám, hogy az egyházi egyeztetések is 
megtörténtek. 

Bevezetőben ennyit, és várom a kérdéseiket, vagy én, vagy pedig a témával foglalkozó 
szakértő munkatársunk, Prutkay János úr válaszolna. 

Köszönöm szépen. (Dr. Bóka István és Dankó Béla megérkezik az ülésre.) 
 
ELNÖK: Köszönöm én is. Akkor jöhetnek a kérdések. (Jelentkezések.) Elsőként Apáti 

alelnök úrnak adnám meg a szót. 
 

Kérdések, felvetések 

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Nagyon érdekes, hogy mennyire a 
saját szájuk íze szerint akarják értelmezni az egyes tervezeteket, amiket ráadásul önök 
készítettek. Néhány hete, amikor az önkormányzati segélyről tárgyaltunk, akkor én 
felvetettem, hogy valóban az emberek sokkal többet tegyenek bizonyos területeken 
önmagukért és a családjukért, és felmerült, hogy nemcsak a lakókörnyezet tisztán tartása, 
rendben tartása, hanem legalább haszonnövény-termesztés, esetleg haszonállattartás is 
szerepeljen a segélyfolyósítás feltételeként. Akkor ezt a saját helyzet javításában való 
öntevékeny közreműködést idő előttinek találták, korainak, minden mondvacsinált ürüggyel, 
megerőszakolt érvvel ezt megtorpedózták, és amikor egy ilyen teljesen speciális, valóban 
kegyeletteljes, tiszteletteljes dologról van szó, amit egy hozzátartozó eltemettetése jelent, 
akkor pedig ezt az öntevékeny hozzáállást megkövetelik az emberektől. 

Én egészen horrorisztikusnak, eltorzultnak meg elidegenedettnek látom azt az érvet, 
hogy mondjuk egy közeli hozzátartozót, egy gyermeket, egy szülőt, egy nagyszülőt majd 
felöltöztet a szertartás előtt a saját hozzátartozója. Ez az embertelenség netovábbja, ne 
haragudjanak, ettől drasztikusabbakat tudnék mondani, most nagyon visszafogott, finom és 
nőies vagyok, ha úgy tetszik, önmagamhoz képest meg különösen. Az, hogy megásom majd a 
saját édesanyám sírját, az, hogy megásom majd a saját nagyapám vagy nagyanyám sírját, hát 
ne haragudjanak, a fronton elfogadható háborús körülmények között esetleg. De valóban ezen 
dől össze a költségvetés? Nem találnak jobb, emberibb, humánusabb, keresztényibb 
megoldást erre?  

Nem tudom, elolvasták-e ezt a kis szakanyagot, amit megküldött a Magyar 
Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete. Én most vettem a fáradságot és 
elolvastam. Csak az ellenérveket sorolják, és valóban észérveket. Nem feltétlenül 
emocionális, hanem racionális érveket hoztak fel ez ellen az egész törvénytervezet ellen, és 
nekem nagyon úgy tűnik, hogy nem egyeztettek velük, nagyon úgy tűnik, hogy nem.  

Tehát vagy egyelőre függesszük fel ennek az egésznek a tárgyalását, vagy akkor 
bizottsági módosítóval próbáljuk javítani. Nem gondolnám, hogy ez esetleg nem tűr néhány 
hónap halasztást, de ezt így elfogadni egészen embertelen. 

Amit pedig tegnap Tállai államtitkár úr mondott, az megint egy kicsit arcpirító: 
természetesen meghagyják a lehetőséget, hogy piaci alapon temettessük el a 
hozzátartozóinkat. Köszönjük szépen, hogy a nemzeti együttműködés kormánya még legalább 
ezt nem tiltja meg, hogy piaci alapon temettessük el. Csak hogy temettesse el piaci alapon az, 
akinek nincs pénze? Még a most működő rendszer is sokkal jobb. Tehát ha nem tennének 
semmit, hagynák a mostanit, még akkor is sokkal jobban járnánk, de az, hogy ássuk meg a 
saját sírunkat, a hozzátartozóink sírját, meg öltöztessük fel... Képzeljék már el, legyenek egy 
kicsit empatikusak. Lehet, hogy az empátia nem politikai kategória meg nem szakmai 
kategória, de képzeljék el ezt a saját közeli hozzátartozóik esetében. Szerintem a hideg 
futkosna a hátukon.  
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Arra kérem önöket, nagyon érzékeny kérdésről van szó, hogy ne próbálják védeni a 
védhetetlent. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Alelnök úr nagyon visszafogott volt, nagyon higgadt. Mi a kérdés? 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Visszavonják-e vagy sem? Elolvasták-e, figyelembe 

vették-e a szakmai javaslatokat, és ha igen, akkor milyen irányba akarják módosítani? Vagy 
hajlandóak-e úgy hagyni, mint ahogy van, mert akkor még mindig kisebb kárt okoznak. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További kérdés? (Jelzésre:) Varga Zoltán képviselő úr! 
 
VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Asszony! Én 

változatlanul nem értem. Azzal védekeznek ebben a törvényjavaslatban is, hogy megmarad a 
köztemetés. Igazából akkor valami konkrét példán keresztül próbálja már megvilágítani, hogy 
ki lesz az, akit köztemetési oldalon fognak eltemetni vagy állja ennek a költségét, és mi 
alapján fogja mondjuk egy önkormányzat is eldönteni, hogy akkor most ez nem, hanem 
szociális temetés, és akkor ez a kategória lép életbe. 

Nyilvánvalóan majd a véleménynél kifejtjük részletesebben, de úgy tűnik, hogy ez az 
egyetlenegy védekezése a minisztériumnak ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatban, hogy hát 
itt nem történik semmi, marad a köztemetés, közben bejön egy más kategória, és majd 
mindenki eldönti, hogy mit választ. Tehát ez nem ilyen egyszerű, éppen ezért világítsák már 
meg egy kicsit részletesebben. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Nagy Csaba képviselő úr! 
 
NAGY CSABA (Fidesz): Köszönöm szépen. Nekem csak egy-két felvetésem lenne. 

Nem biztos, hogy a törvényjavaslatban lehet, más jogszabályokban kellene szabályozni, de 
mindenképpen szükségesnek tartom azt, hogy legyenek határidők kitűzve, főleg naptári 
napokra gondolok és munkanapokra, és főleg az ünnepek környéki időszakokra, hiszen azt 
kell hogy mondjam, hogy a mai gyakorlatban is igen nagy szervezési feladatokat ró a 
temetőben dolgozó munkatársakra, hogy ünnepnapok környékén ezeket a munkálatokat úgy 
tudják szervezni, hogy ne legyenek komoly fennakadások a temetőkben.  

Fontosnak tartom azt is, hogy nyilván vannak olyan települések, ahol egy temető 
helyezkedik el a településen belül, de vannak olyan települések, ahol több. Én nem látom 
annak szükségességét, hogy minden egyes temetőben, kisebb temetőkben is mondjuk 
kijelöljünk szociális parcellákat, ha ez a cél. Tehát itt egy olyan szabályozásra lenne szükség, 
ami e tekintetben mozgásteret tud nyújtani az önkormányzat számára. 

Talán még lenne egy felvetésem. A temetkezések vonatkozásában azt gondolom, hogy 
a szakszerűségre is figyelni kellene több esetben. Tehát érdemes lenne egy olyan 
részletszabályozáson is gondolkodni, ahol a halál beálltát megállapító orvosnak vagy mondjuk 
a boncolást végző orvosnak a felelősségévé tennénk azt, hogy milyen előírásokat kell 
betartani a temetések vonatkozásában. Ezt azok a szakemberek mondják, akik mindennap 
foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. 

Zárójelben mondanám azt, hogy igaz, hogy a mai magyar kultúrának nem része az, 
hogy a halottainkat saját magunk temessük el, de ha visszagondolunk a magyar történelemre, 
hosszú évtizedeken, évszázadokon keresztül ennek hagyománya volt Magyarországon. Ezt 
csak így zárójelben mondanám el, mielőtt még itt a nagy politikai mélységekbe belemennénk. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Azért azt egy pillanatra ne felejtsük el, képviselő úr, hogy 2013-at írunk. 
Pál Tibor képviselő úr! 
 
PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Én is először kérdéseket mondanék. 
A pénzzel kapcsolatban két kérdésem van. Arról van-e az előterjesztőnek 

információja, hogy az önkormányzati szférában a köztemetésekre mekkora összeg fordítódik 
ma, és hogy mondjuk egy 5000 fő alatti önkormányzat esetében ez mekkora összeget tesz ki, 
egy kisváros, egy nagyobb város vagy mondjuk a kerület esetében mekkora összeget tesz ki? 
Tehát azt tudjuk-e, hogy mekkora nagyságrendről beszélünk egyáltalán, és ebből következik, 
hogy akkor mennyit takarít meg az országos költségvetés ezzel a szociális temetés változattal? 

Az előterjesztés, a törvényjavaslat 11. § (3) bekezdésében az olvasható, hogy 
fekvőbeteg-szakellátást végző egészségügyi intézmény bármely pontjától számított 200 méter 
távolságon belül nem lehet temetkezési szolgáltatásnak ilyen iroda. Van-e arról valami szám, 
hogy ez hány irodát érint vagy hány jelenlegi kisvállalkozást, szolgáltatást, mi lesz velük, 
hogyha ők ott vannak? Ez a néhány száz méteres történet már nem jött be az iskoláknál, 
amikor nem tudom, az iskoláktól hány száz méterre nem lehetett szeszesitalt árulni. 

A következő kérdésem, hogy tud-e az előterjesztő valamit arról mondani, hogy az 
elmúlt években, mondjuk az elmúlt 5-10 évben milyen százalékban változik az, hogy valaki 
az urnát inkább hazaviszi, tehát mennyire vált gyakorivá, hogy azt mondják, hogy köszönöm 
szépen, hazaviszem az urnát. Tehát erről tudunk-e számot, arányt vagy százalékot, tehát 
valamit, hogy lássunk ezzel a kérdéssel kapcsolatban.  

A többiről aztán majd utána egy hozzászólásban kívánok szólni, csak a kérdéseket 
tettem fel. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Szedlák képviselő úr! 
 
SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Azt gondolom, hogy való igaz, az elnök úr mondta tán, 

száz évvel ezelőtt ez hagyomány volt, de azt mondom, falvakban is nehezen lehet elképzelni 
azt, ami most itt előttünk van, városokról nem is beszélve, pláne fővárosról nem beszélve. De 
ettől függetlenül én azt gondolom, hogy konkrét kérdésre szeretnék koncentrálni, ami a 
szociális temetés. A 24/A. § (3) bekezdésében írja, hogy a szociális temetés keretében az 
elhunyt hűtéséről, szállításáról, hamvasztásáról, satöbbi, satöbbi, az állam gondoskodik. Ezzel 
szemben a 24/C. § (1) bekezdése arról beszél, hogy az önkormányzat viseli a hamvasztás 
költségét. Most akkor ki viseli, az állam, vagy az önkormányzat, vagy az állam az államban? 
Tehát most ez a fő kérdés, nem? És ha már feladatfinanszírozásról beszélünk, akkor lesz-e 
erre a költségvetésben külön feladat tekintetében ilyenfajta pénz konkrétan.  

Több kérdés is fölmerülne, de szerintem majd a részletes módosításoknál lehet erről 
szó. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További kérdés van-e? (Nincs jelentkező.) Ha 

nincs, akkor megadom a szót helyettes államtitkár asszonynak a válaszokra. Parancsoljon! 
 

Farkasné dr. Gasparics Emese válaszai 

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Apáti alelnök úr hozzászólására azt szeretném mondani, hogy mindenképpen szükségesnek és 
fontosnak tartjuk ennek a törvénynek a módosítását. Azt talán a bevezetőben elmulasztottam 
elmondani, hogy mielőtt ennek az általános vitáját lezárná az Országgyűlés, most elindul a 
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törvény az európai uniós jóváhagyási eljárásra is, tehát még a notifikáció is befolyásolhatja a 
jogszabály elfogadását. Mi a magunk részéről természetesen minden ésszerű módosításra 
nyitottak vagyunk, amelyet önök előterjesztenek, és amely beilleszthető a feladat ellátásának 
rendszerébe. Visszavonni nem kívánjuk a jogszabályt. 

A köztemetés és a szociális temetés elkülönítésében tulajdonképpen a képviselő úrhoz 
kapcsolódóan Pál képviselő úrnak is adnék választ. Az egyik az, hogy nagyjából egyre 
növekvő számú, ma 10 és 20 ezer közé tehető egyébként annak a szokásnak a lakosságban 
egyre bevettebbé válása, hogy hazaviszik az urnát, és sajnos ezek után szinte naponta 
növekszik a szemétből vagy közfolyóból, vízből előkerülő urnák száma. Körülbelül 10 és 
20 ezer közé tehető, ami ma már a halottak tekintetében majdnem 10 százalékot jelent évente.  

Ebből kifolyólag kell hogy egy olyan intézmény is bevezetésre kerüljön, ami több, 
mint a köztemetés, mert köztemetés gyakorlatilag akkor van, amikor nincs az elhunytnak 
semmiféle hozzátartozója, rokona, senki, tehát magyarul, egyedülállóként, hajléktalanként hal 
meg, vagy olyan rendkívül rossz körülmények között, hogy az önkormányzat kénytelen az 
eltemettetését valamilyen módon biztosítani.  

A szociális temetés nem pont erről szólna, inkább arról, hogy az emberek ne azt 
válasszák, hogy hazaviszik és a polcra, netán méltatlanabb helyre rakják a halotthamvakat, 
hanem biztosított legyen úgymond a végtisztesség, de ehhez kapcsolódóan ezt ne egyedül és 
kizárólag az állam vállalja, hanem kapcsolódjon be a hozzátartozói, illetve a rokoni kör.  

A szociális temetés kapcsán vizsgáltuk meg valamennyire a költségeket, és nagyjából 
azt lehet mondani, hogy egy ember eltemettetése 130 ezer forintot jelent közpénzen. Tehát ma 
pillanatnyilag ennyit lehet mondani. Azt nem vizsgáltuk, hogy ez településkategóriánkénti 
bontásban milyen összeget jelent. Nyilván ha feladatfinanszírozásra kerül a sor e tekintetben, 
akkor ezt az államnak valamilyen módon figyelembe kell vennie, ezek az igazgatási 
költségek, illetve a településüzemeltetés költségkategóriában ma is figyelembevételre 
kerülnek, nem külön soron egyelőre, tehát a mai rendszerben, de amennyiben elfogadásra 
kerül ez a törvény, akkor az elkövetkezendő költségvetésekben akár külön soron is 
megjelenhet. 

Határidők tekintetében ez elsősorban végrehajtási kérdés, bár ma is már a folyamat 
egészének végiggondolásakor a folyamatábrát elkészítettük, és ennek kapcsán ezek 
valamilyen módon a jogszabályba beépítésre kerültek, tehát hogy az elhalálozást követően 
haladéktalanul kell a halálesetről az értesítést megtenni, haladéktalanul kell az 
önkormányzatnak intézkednie a halott elszállításáról esetleg, akkor 5 napon belül nyilatkozni, 
hogy szociális temetést igényel-e a hozzátartozó vagy netán köztemetést kér, ha végképp 
megfelelő jövedelem és anyagi helyzet hiányában más módja nincs a temetkezésnek. 

Tehát különbözőek a temetkezési szolgáltatókra kiszabott határidők, és a 
hamvasztások tekintetében mind találhatók határidők, de valóban igaz, lehet, hogy ezt a 
végrehajtási rendeletben még pontosítani kell. 

Köszönjük szépen itt a szociális parcellákra vonatkozó észrevételt. Amit ma tudok 
mondani ebben a kérdésben, az az, hogy az ÁNTSZ előírásai szerint azért kellett ezt ilyen 
módon biztosítani, hogy amennyiben nem úgymond szakképzett temetkezési személyzet 
végzi a sír kiásását, nehogy emberi maradványokkal találja magát szembe esetleg egy adott 
temetőrészben, ezért kellett itt külön parcellarészt biztosítani. 

Orvosi előírások a halottá nyilvánításra vonatkozóan. Ma is meglehetősen biztonságos 
egészségügyi szabályok vannak, tehát azzal nem kívánt a törvénytervezet foglalkozni. 

Hogy az egészségügyi intézménytől meghatározott védőtávolságra hány temetkezési 
szolgáltató van, ezt mi is csak a kegyeleti szolgáltatóktól meg a Temetkezési Szolgáltatók 
Országos Szakegyesületének felméréséből tudjuk. Jelenleg 104 ilyen van. 

Visszatérve az Apáti úr felvetésében foglaltakra, egyébként konkrét egyeztetés folyt 
elég sok fordulóban éppen a Temetkezési Szolgáltatók Országos Egyesületével közvetve és 
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közvetlenül is, tehát ők mind képviselői úton, mind pedig közvetlenül is elmondták 
véleményüket. Ezzel a felvetéssel, amiben valóban van néhány jogos észrevétel, már 
korábban is találkoztunk. Megfontolásra ajánljuk a képviselőknek, hogy módosító indítvány 
formájában tegyenek javaslatot az ezzel kapcsolatos módosításra. 

Nagyjából ezzel tudnám megválaszolni még a temetkezésekre vonatkozó kérdést. 
Abban igaza van mindenkinek, aki a mai városi életszemlélet mellett azt mondja, hogy a 
temetkezést inkább megfizeti és gondoskodjon róla egy temetkezési szolgáltató. Itt annak a 
kérdésnek az eldöntése szükséges, hogy ez mennyiben rakható át az állam terhére, vagy 
hogyan lehet megoldani és milyen formában vállalható, hogy egy külön piaci alapon végzett 
szolgáltatás maradjon a szociális temetkezések vonatkozásában. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony. Annyid hadd ajánljak fel, 

hogy ha itt a törvény tárgyalása közben egyébként az előterjesztőnek is vannak olyan 
módosításai, amikkel jobbá tudjuk tenni, akkor természetesen a bizottság bizottsági 
módosítóval is nagyon szívesen segítene ebben, tehát hogy ne csak a képviselőket 
dolgoztassuk. 

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönjük szépen, természetesen mi is megfogadjuk…  
 
ELNÖK: Együtt igyekezzünk a legjobbá tenni. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Rendben. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Most akkor egy kör a véleményekkel 

kapcsolatban. (Jelentkezések.) Varga Zoltán képviselő úr, parancsoljon! 
 

Vélemények 

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A kérdésemre adott 
válasza államtitkár asszonynak azért annyiban világossá tette a dolgot, hogy a köztemetés 
nyilvánvalóan azon emberek számára marad meg, akiknek se rokona, senkije, se vagyona, 
semmije nincs, és nyilván az önkormányzat eltemeti. Ezért érthetetlen, hogy mi a filozófiája 
annak, hogy behozzák ezt a szociális temetés kategóriát.  

Idáig mi történt? Az esetben, akiket eltemetett az önkormányzat, és volt valamilyen 
vagyontárgyuk, gyakorlatilag ennek a költségét ráterhelték mondjuk a házára, vagyonára, és 
amikor a tulajdonosváltás megtörtént, akkor az önkormányzat gyakorlatilag a pénzéhez 
hozzájutott.  

Tehát egyszerűen igazából az ember csak arra tud gondolni, hogy egyrészt önök ugyan 
mondják, hogy feladatfinanszírozás lesz, de az önkormányzatoknak ebben az ügyben nem 
akarnak segíteni, tehát már pont most tudják, hogy erre forrás nem lesz, tehát hiába mondják. 
Egyrészt valószínűsítik, hogy a mostani struktúrában marad az a sajnálatos tény, hogy az az 
önkormányzat, amely gazdagabb, még gazdagabb lesz, amely szegényebb, az még 
szegényebb lesz, mert nem akarnak hozzányúlni az önkormányzatok saját bevételét megillető 
struktúra változtatásához. Sőt olyan hangok vannak, hogy akkor majd emeljék az iparűzési 
adót és egyéb ügyek, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ahol jövedelem van, ott még több 
lesz, ahol meg nincs, ott egyre kevesebb, és állami finanszírozás nincs.  
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Tehát pontosan látják ezt a helyzetet, hogy nem lesz pénz, ezért találták ki ezt az 
igazán - hogy is mondjam - tényleg egy elég embertelen és morbid ötletet, hogy ha azt akarja 
az az ember, aki akár saját hibájából, akár önhibáján kívül ilyen helyzetbe került, hogy 
eltemessék, és nem akarja azt, hogy mondjuk a gyerekeire vagy a családtagjaira terhelje az 
állam ennek a költségét, akkor kénytelen lesz, beáll és kiássa a sírt, és egyéb dolgok. Tehát én 
azt gondolom, hogy ez nagyon álságos, és egyszerűen nem is értem annak a 
gondolkodásmódját, aki képes volt ezt a törvényjavaslatot kitalálni. Tehát ez egyszerűen 
döbbenet. 

Én ezt azért sajnálom, mert igazából nincs válasz erre, tehát egyszerűen nem lehet 
támogatni, és nem is igazán értem, hogy hogy lehet ezt mondjuk módosító javaslatokkal jobbá 
tenni, mert aki ennek a filozófiájával nem ért egyet, az nem tud ehhez módosító javaslatot 
benyújtani. Tehát ez az önök bulija lesz. Remélem, hogy a társadalom haragja ezt a 
törvényjavaslatot el fogja söpörni, mert ez így védhetetlen. 

Szeretném azt is elmondani, hogy a Magyar Szocialista Párt - biztos, hogy már tudja, 
ezt tegnap Lendvai Ildikó bejelentette - az ombudsmanhoz fog fordulni ennek a dolognak a 
kivizsgálása tekintetében, mert egyszerűen ez az emberi méltóság és a kegyeleti jogok nagyon 
durva megsértése, ami egyszerűen vállalhatatlan. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Habis alelnök úr, mert egy kormánypárti, egy 

ellenzéki. 
 
HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm szépen. Engedtessék meg kivételesen egri 

polgármesterként néhány szót mondani. Egerben van öt temető és számos templom, 
altemplom. Az öt temetőből egy, a legkisebb a város tulajdonában levő. Ennek az 
üzemeltetésére mi évi 5,5 millió forintot fordítunk. Ez körülbelül a város temetői 
kapacitásainak a 15 százalékát jelenti.  

A másik, hogy van temetési segély a városban önkormányzati rendelet alapján, 
körülbelül az elhunytak családtagjainak a 70 százaléka részesül benne, és ez 17 ezer forint/fő. 
Ez 5,5 millió forintos költségvetési kiadást jelent, nagyjából ugyanannyit, mint amennyit a 
legkisebb temető üzemeltetésére fordítunk. 

Létezik a köztemetés intézménye, ezt mi 70 ezer forintból oldjuk meg. A köztemetés 
ötven főt érintett, tehát 3,5 millió forintot jelent. 

Összességében azt tudom mondani, hogy városi szempontból a legnagyobb tétel a 
temetőüzemeltetés lehet.  

Megmondom őszintén, hogy én ezt az ügyet, bár nyilván minden település szorító 
költségvetési korlátokkal küzd, nem érzem költségvetési tételnek, ezt nem érzem 
pénzkérdésnek. Alapos megfontolás tárgyává kellene tenni, hogy milyen változtatásokat 
eszközölünk, mert lehetséges, hogy érzékeny sebek szakadhatnak fel ebben az ügyben. Kellő 
bölcsességgel kellene eljárnunk a törvénytervezet kapcsán. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Jól láttam, hogy Hegedűs Lorántné képviselő 

asszony… Parancsoljon! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen. Először is egy személyes 

élményt hadd mondjak el, hadd osszak meg a tisztelt képviselőtársakkal, mert ezen törvényt 
olvasván nekem ez jutott rögtön az eszembe. A Ceausescu-diktatúra bukása után nem sokkal a 
családunkkal elmentünk Erdélyországba, és ott Kolozsvár főterén volt az a megdöbbentő 
látvány, ami fogadott. Egy Lada tetejére gumipókokkal vagy nem tudom, micsodával föl volt 
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erősítve egy koporsó, és nyilván „szociális temetésnek”, a román viszonyokhoz képesti 
szociális temetésnek voltam a szemtanúja, nyilván éppen vitték a háztól vagy valahonnan a 
koporsót a temetőbe.  

Én nagyon óvnám magunkat attól, hogy ilyen vagy hasonló jelenségekkel árasszuk el 
Magyarországot. Amikor Magyarországon még voltak háztól temetések és olyan szituáció, 
hogy a hozzátartozók részt vettek aktívan a temetkezésben, akkor addig még volt egy olyan 
gyászkultúra is, ami ennek az összes körülményét nagyon gondosan szabályozta. Csakúgy, 
mint az örömkultúra meg egy csomó minden más, az szerves része volt az életnek, tehát nem 
kellett külön megtanítani azokra az alapszabályokra az embereket, amiket sajnos most viszont 
nagyon be kellene tartani, nem beszélve arról, hogy más volt a településszerkezet, és így 
tovább, tehát egy csomó minden más volt. Ezt most egy törvénnyel egy csettintésre nem lehet 
visszahozni. 

Tény, hogy ma Magyarországon a temetkezés iszonyatosan drága, és az is tény, hogy 
sajnos bizonyos temetkezési szolgáltatók nagyon csúnyán visszaélnek azzal, hogy az ember 
mindent szeretne megadni a szerettének, hogy legalább az utolsó végtisztességet méltó módon 
rendezze el. Ugyan az önkormányzatoknak évente egyszer kötelező bekérni a helyben 
szokásos temetkezési formák közül a legolcsóbb árajánlatot, hogy a köztemetésüket ehhez 
képest tudják megszabni. 

Megmondom őszintén, meg vagyok lepődve, illetve nyilván Budapest 
agglomerációjából érkezve más árakhoz szoktam, de ez a 70 ezer forint/köztemetés nekem 
elég olcsónak tűnik, de biztos Eger felé ilyen árak vannak. Itt ez a lényeges. Vagy amikor 
temetési segélyt adunk, akkor is be kell kérni, hogy milyen árajánlatot kaptak az elhunyt 
hozzátartozói a temetkezési vállalattól, és van rajta mondjuk húsz különböző tétel. Már 
elnézést a kifejezésért, de olyan pofátlanul föl vannak árazva az egyes tételek, hogy az valami 
hihetetlen, tehát a halottmozgatás, a ravatalozás, satöbbi, minden egyes esetben több tízezres 
tételek, pláne Budapesten, illetve Budapest környékén.  

Amit én a helyettes államtitkár asszonynak szeretnék a figyelmébe ajánlani. Ha 
tehetek egy javaslatot, én ott kezdeném a temetkezési szolgáltatásokkal kapcsolatos rendtételt, 
hogy az árszerkezetet világítsuk át, legyenek megadva, hogy miért lehet egyáltalában 
fölszámítani bármifajta költséget, és annak legyen egy mondjuk normatív ára. Ha van 
hatósági ára egy csomó minden fajta közszolgáltatásnak Magyarországon, akkor ennek is 
lehetne hatósági ára, hogy az egyes tételek tekintetében mi az a maximum, amit elkérhetnek a 
temetkezési szolgáltatók. Ha ezt reális alapra le lehetne hozni, egyrészt akkor a maffiózó 
jellegű szolgáltatásoknak már eleve ki van húzva a talaj a lába alól, másrészt pedig nem volna 
szükség valószínűleg szociális temetkezésre, mert az ár olyan normális, elviselhető, tűrhető 
szintre jönne vissza, amit mindenki tudna rendesen kalkulálni, fel tudna rá készülni, és nem 
érné sorscsapásként egy-egy temetés úgy egyébként sem. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Tisztelt Képviselő Asszony! Mondtam itt az alelnök úrnak, hogy az történt, 

hogy ismét döntő százalékával egyet kell értenem azzal, amit mondott. A végével nem, mert 
szerintem még egy 70 ezer forint vagy egy 50 ezer forint is tud olyan tétel lenni egy család 
életében ma, ami egyébként nem fér bele a büdzsébe, és egy komoly terhet jelent. De az való 
igaz, hogy Magyarországon - legalábbis nyilván én leginkább Budapestet ismerem - a 
temetkezés szolgáltatása - én nem szoktam mint önkormányzati bizottsági elnök ilyen 
irányban érvelni - erős állami figyelmet és kontrollt érdemelne, és ha jól tudom, vidéken is 
számtalan helyen ki is szervezik már a szolgáltatásokat, és ott egyébként vállalkozók vannak. 
Egyébként ilyen temetkezési cég esetén én még veszteségesről, de nullszaldósról se hallottam, 
komoly profittal dolgoznak, mindamellett, hogy mondjuk a költségeknél is, amiket elszámol, 
néha igen komoly elszámolásokat látni mondjuk csak Budapesten. Ki ne emlékezne 
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egyébként arra a gyönyörű, mélynyomott, nagyon vastag, nagyon drága papíron lévő, Hagyó 
Miklós korszakában a budapesti temetkezési vállalat korábbi színes prospektusára, hogy 
vegyen sírhelyet, Dunára nézőt Farkasréten, az a kiadvány szerintem a legigényesebb 
kiadvány volt akkoriban, amit én láttam. Tehát ezek azért mind-mind az elmúlt években azt 
mutatják, és ezt nem viccnek szántam, hogy a temetkezésben valóban komoly problémák 
alakultak ki.  

Én arra fűztem rá, amit Hegedűs Lorántné képviselő asszony mondott, hogy lehet, 
államtitkár asszony, hogy ebben az egész törvényben tényleg érdemes lenne megnézni, hogy 
valamifajta hatósági árszabályozást, akár strukturális szabályozást ebbe a területbe be kellene 
vezetni, és akkor lehet egyébként, hogy egész más oldalról is meg tudnánk közelíteni, mert 
akkor már nem ilyen árak és csak kizárólag ilyen megoldási javaslatok jönnének szóba. 
Nagyon tudnám támogatni, ha megnézné az előterjesztő, a tisztelt minisztérium, hogy lehet-e 
egyébként közelíteni erről, mert én is úgy gondolom, hogy néhol egészen arcátlan helyzetek 
alakulnak ki a temetkezés területén az országban, és ez egy valódi és szerintem reális 
probléma, és lehet, hogy sok mindent ide vissza tudnánk egyébként vezetni. 

Szedlák képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Nem tudom, lehet, hogy valamelyik képviselőtársam 

már megemlítette véleményként, szeretném azért én is hangsúlyozottan mondani, hogy 
szociális parcella, szociális terület kijelölését egy temetőben, pláne, ha egy faluban mondjuk 
egy temető van, és már ott sugallni azt, hogy itt vannak a szegények és a másikban a nem 
szegények, én végképp nem javasolnám, hogy ez legyen. Legalábbis a mi esetünkben, ha 
köztemetés volt, soha nem tettünk különbséget, hogy most hova kerüljön a parcella, ami 
sorban jön, odakerül a parcella, és nem teszünk különbséget, legalábbis a saját 
településünkön. 

Azon ledöbbentem, hogy Eger városában milyen olcsó, nálunk olyan 120-130 ezer egy 
köztemetés a legolcsóbban kihozva.  

Teljesen egyetértek Hegedűs Lorántné és elnök úr javaslatával, én inkább azt az oldalt 
nézném meg, amiről elnök úr is meg képviselő asszony is mondott, mert azért ott sokkal 
nagyobb problémák vannak. Legfőképp az emberek felé vannak nagyobb problémák, mert 
való igaz, hogy kihasználják a lehetőséget, az alkalmat a temetkezési vállalkozók, tisztelet a 
kivételnek, mert lehet, hogy Egerben pont olyanok vannak, akik a kivételt képezik, de nálunk, 
legalábbis ott a Balaton térségénél ez volt az a legalacsonyabb ár, amit mondtam, ennél jóval 
több költségbe kerül egy temetés. 

Úgyhogy én a szociális parcellára azért nagy hangsúlyt tennék, hogy ilyen nagyon ne 
legyen, mert nagyon régen volt, nem emlékszem pontosan, nem tudom, hány, talán 100 éve, 
hogy ha valaki öngyilkos lett, akkor a temető árkában lehetett eltemetni. Most innentől kezdve 
nagy kérdés nekem, hogy akkor a fejfa is megkülönbözteti-e majd, hogy ki a szegény meg ki 
a nem szegény, mert állami lesz a fejfa. Tehát sok probléma van, amit szerintem le kellene 
tisztáznunk. 

 
ELNÖK: Annyit szeretnék mondani, képviselőtársam, mielőtt még egyszer Eger szóba 

kerül, hogy nagyon szerény Habis alelnök úr, de nagy munkája van abban polgármesterként, 
hogy ilyen árakon tudja üzemeltetni Egerben a temetkezést.  

Parancsoljon, Pál Tibor képviselő úr! 
 
PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Én is alelnök úrtól szerettem volna 

megkérdezni, hogy Eger költségvetése mekkora és annak hány százalékát teszi ki, de azt 
gondolom, hogy azok a számok önmagukért beszélnek, és az előttem szólók világosan 
jelezték, hogy ez a dolog nem pénz kérdése. 
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Elnök úrnak szeretném mondani, hogy valóban nem túl jól sikerült Hagyó Miklósnak 
az a kiadványa, amiről itt szót ejtett. (Elnök: Szép volt.) Igen, de az legalább szép volt, viszont 
ezzel a mostani törvényükkel sikerült überelniük Hagyó Miklóst, azt kell hogy mondjam, mert 
ez a törvény, ami előttünk van, azért felülírja azt, amit ő tett. Ő legalább jó szándékkal tette, 
itt viszont azt látom, hogy nem erről szól a dolog. (Derültség.)  

 
ELNÖK: Tényleg, képviselő úr, őrizzük meg a bizottság komolyságát. 
 
PÁL TIBOR (MSZP): Itt egy olyan kegyeleti sérelem van előttünk, amivel, azt 

mondom, hogy überelték azt, ami volt, tehát erre szerintem ne legyenek nagyon büszkék. 
A szociális parcellára szerintem előttem képviselőtársaim rámutattak, hogy ma 

gyakran megéljük azt, hogy amikor valaki a városban él, akkor a város szélére vagy egy 
település szélére kell hogy költözzön, és ott laknak a szegények, a gettó ott van, ez az 
életünkben van. Önök azt mondták, hogy mindenki annyit ér, amennyit elért az életében. Most 
azt kell hogy mondjam, hogy ebből a törvényből számomra az következik, hogy talán már a 
halálunk után sem leszünk egyenlők, tehát ott is lesz, aki majd a temető középső részén van, 
és lesz, aki pedig majd a szociális parcellában fog helyet foglalni. Tehát igazából ez sértés. 

Azt kell hogy mondjam, hogy a vitában abszolút nem hallottam olyan érvet, hogy 
egyáltalán miért van erre szükség, mert az, hogy sokan hazaviszik az urnát, azért van, mert 
drága a temetés. Akkor ezen kellene gondolkodni, hogy ezeket a költségeket csökkentsük. 
Rengeteg minden van, és közben én is elolvastam az országos egyesület papírját, és rengeteg 
jó javaslat van. Egyáltalán nem hiszem a számokból, amik itt elhangoztak, magam is 
önkormányzati számokat ismerek, és egyáltalán nem gondolom, hogy a költségvetést ez 
tönkreteszi, akár az országos költségvetést vagy bármelyik önkormányzat költségvetését, tehát 
nem erről szól a történet. Ezért azt gondolom, hogy egyáltalán érthetetlen, hogy mi az 
indíttatása a dolognak.  

Nem foglalkozik a törvény egyébként a temetőkbe való behajtási díj kérdésével, ami 
rengeteg konfliktust váltott ki az elmúlt időszakban. Tehát ezzel is érdemes volna foglalkozni. 
Most nem tudom persze, hogy az, aki majd szociális temetésre, már elnézést, de egy kis 
kocsin tolja a koporsót be a temetőbe, annak is fizetnie kell-e. Vagy hogy van?  

Tehát tényleg annyira morbid az egész történet, hogy ha igazán korrektek akarnának 
lenni, akkor szerintem ezt az egész törvényt úgy, ahogy van, visszavonják, leveszik 
napirendről, és inkább azon gondolkoznak, hogy azokat a költségeket, amiket itt leírnak a 
szolgáltatók, hogyan lehet csökkenteni. 

Tényleg itt van, most én is azt olvastam, hogy 104 vállalkozást érint ebben az esetben 
az a törvénymódosítás, ami itt fekszik előttünk, amelynek szintén új irodát kell találnia, új 
helyet arra, hogy majd a tevékenységüket végezzék, megfelelő határidőn belül. Nem tudok 
másra gondolni, mint hogy trafiknak kell esetleg az a helyiség, amit itt most szeretnének 
elvenni, mert tényleg érthetetlen, akinek a hozzátartozója meghal, utána azt keresi, hogy 
milyen módon tud minél előbb egy olyan irodát találni, ahol a segítségére vannak. Erre most 
önök azt a javaslatot teszik, hogy még messzebb tennék.  

Tényleg csak azt tudom támogatni, hogy vonják vissza ezt a javaslatot, szerintem az a 
legszerencsésebb megoldás. 

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor én megadnám a szót helyettes államtitkár 

asszonynak, akinek nem lesz könnyű összefoglalni a felvetéseket és azokra választ adni. Én 
egyetlenegy dolgot szeretnék kérni a bizottságtól. Szerintem 2010 óta elég jól sikerült 
szakmai vitákat folytatnunk a bizottsági üléseken és nem teljesen felesleges politikai lufikat 
eregetni. Szerintem őrizzük meg ezt a jó szokásunkat, hagyjuk, vannak más bizottságok, ahol 
órákon keresztül tudják mondani a szokásos lózungokat. Szerintem próbáljuk meg megtartani 



 16 

a bizottságnak. Hallom, hogy van ötlet, de próbáljunk megmaradni a szakmaiság talaján 
legalább itt ebben a bizottságban, ahol kollegák ülnek. Ez egy elnöki kérés lenne csak, 
természetesen ennél többet nem tudok tenni az ügy érdekében. 

Helyettes államtitkár asszony, parancsoljon! 
 

Farkasné dr. Gasparics Emese reflexiója 

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban nagyon nehéz dolgom van, és engedjék meg, hogy 
akkor csak inkább azt ígérjem meg, amit elnök úr felajánlott lehetőségként, hogy az 
előterjesztő valamennyi elhangzott érv alapján megfontolja azokat a beépíthető módosító 
javaslatokat, amelyektől egységesebb, világosabb szerkezetben megjelenik esetleg a 
szándékunk. Ha ehhez önök bármilyen formában segítséget nyújtanak, akkor megköszönjük. 
Külön megköszönöm képviselő asszonynak is, hogy rávilágított egy árszabályozási 
problémára, amit eddig nem kívánt az előterjesztő eszközként bevetni, de úgy tűnik, hogy ha 
errefelé nagyobb az elfogadás lehetősége, akkor megpróbálkozunk vele. 

Az, hogy kötelező önkormányzati feladat, meg a temetők tulajdonosa, fenntartója, 
illetve üzemeltetője jogosítványaiban egyértelmű rendet kell tenni, és az ezzel kapcsolatos 
finanszírozásokat biztosítani kell, nem azt jelenti, hogy az önkormányzatoknak erre ne adná 
oda az állam a megfelelő támogatásokat. De azt pedig a társadalommal szeretné valamilyen 
módon a jogalkotás végre tudatni, hogy ez nem az a kör, amiben az állam olyan nagyon 
szeretné átvállalni az emberek terheit, vagy nem tudom én, talán lehet, hogy ez így durva szó, 
tehát ez nem tartozik bele, igenis legyen a családi élet része a halál, a kegyelet és a 
végtisztesség, és szeretnénk inkább visszaadni a családoknak ezt a jogát, mint hogy ezt is 
úgymond az állam a közpénzek terhére finanszírozná. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Akkor szavazunk. Azt szeretném kérdezni a tisztelt bizottságtól, hogy aki 

általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) 16 igen. Aki nem? (Szavazás.) 7 nem. Általános vitára alkalmas. 

A többségi véleményt Szedlák Attila képviselő úr fogja elmondani. (Dr. Apáti István: 
Abból kisebbségi lesz, de jó úgy is.) Meg szeretném kérdezni, hogy a kisebbségit ki fogja 
mondani. (Dr. Apáti István: Most nagyon szívesen vállalnám. - Varga Zoltán: Megosztjuk.) A 
kisebbségi véleményt akkor Apáti és Varga képviselő urak mondják el. 

Köszönöm szépen a tisztelt bizottságnak a mai ülést. Valószínűleg jövő héten nem 
fogunk találkozni. Ha miniszter úr meghallgatása aktuális, akkor mindenkit értesítünk. 
Köszönöm. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 55 perc)  

 
 
 
 
 

 

Dr. Láng Zsolt  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


