
T/12720/19. szám 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Önkormányzati bizottságának Egészségügyi bizottságának 

 
 

Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról 
szóló T/12720. számú törvényjavaslat 

 
r é s z l e t e s 

 
vitájához 

 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Önkormányzati bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként, az 
Egészségügyi bizottsága, valamint az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága 
(továbbiakban: Emberi jogi bizottság) megvitatta a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) módosításáról szóló, T/12720. számon 
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/12720/3., 4., 7., 9-17. számú 
módosító javaslatokat és a T/12720/18. számú kapcsolódó módosító javaslatot. 
 
 Kárpáti Zsuzsa képviselő a T/12720/17. sz. módosító javaslatát, valamint Jauernik 
István és dr. Mester László képviselők a T/12720/16. sz. módosító javaslatukat 
visszavonták, ezeket az ajánlás nem tartalmazza. 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

__________ 
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 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  Laboda Gábor képviselő a törvényjavaslat 2. §-át – a Tv. 3. § b) pontját érintően 
- új (1) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek 
számozása értelemszerűen változik): 
 
 "2. § (1) A Tv. 3. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [E törvény alkalmazásában] 
 
 „b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, illetőleg a nem 
önkormányzati tulajdonban lévő temető vagy a temetőnek az a része, amelyben az 
önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét a temető tulajdonosával 
kötött megállapodás alapján teljesíti.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/12720/11/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

2.  Varga László képviselő valamint Jauernik István, dr. Mester László és dr. 
Vastagh Pál képviselők a törvényjavaslat 5. § (2) bekezdésében a Tv. 16. §-át új b) ponttal 
kiegészíteni javasolják: 
 
 "(2) A Tv. 16. §-ának a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [Az üzemeltető] 
 
 "a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb 
vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét[;], 
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 b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való 
első betemetéskor a sírhely kiásásáról (sírásásról) való gondoskodást;"" 
 

Indokolás: Lásd a T/12720/15/1. sz. valamint a T/12720/18/1. 
számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

3.  Németh Erika és Donáth László képviselők a törvényjavaslat 6. § (1) 
bekezdésében a Tv. 18. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /6. § (1) A Tv. 18. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:/ 
 
 "(1) A temetőben – a kegyeleti jogok gyakorlása céljából – a temetési helyekről az 
üzemeltető nyilvántartásokat vezet. A [nyilvántartást a] sírboltokról szóló nyilvántartás 
vezetésére a [(a továbbiakban:] sírbolt könyv[)], [és] az egyéb temetési helyek[ről] 
nyilvántartására a [(a továbbiakban:] nyilvántartó könyv[)] [külön-külön kell vezetni] 
szolgál." 
 

Indokolás: Lásd a T/12720/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

4.  Laboda Gábor képviselő a törvényjavaslat 9. §-át – a Tv. 27. § (6) bekezdését 
érintően - új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 
 "(3) A Tv. 27. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(6) Köztemető területén külön jogszabályban meghatározott telephely engedély 
alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység végzésére nem lehet telephelyet 
létesíteni, és ilyen tevékenységgel létrehozott terméket – a temetéshez szükséges kellékek 
kivételével – nem lehet forgalmazni.”" 
 

T/12720/12/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 14. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/12720/12/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

5.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 11. §-ának a következő szerkezeti és 
tartalmi módosítását javasolja: 
 
 "11. § [(1)] A Tv. 40. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
 „[(1) Az önkormányzat rendelete kötelezővé teheti a köztemetőn belüli, az 
elhunyt hűtésével, szállításával, ravatalozásával, továbbá a sírhely nyitással és 
visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és 
berendezésének igénybevételét (a továbbiakban: az üzemeltető által biztosított 
szolgáltatás). 
 
 (2)] (1) A temető tulajdonosa a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan 
felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg 
 a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját,  
 b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát 
végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díját, 
 c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat.”  
 
[(2) A Tv. 40. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi 
(3) bekezdés megjelölése (4) bekezdésre változik: 
 
(3)] (2) „Az [(2)] (1) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a díjak mértékét köztemető 
esetében az önkormányzat rendeletben állapítja meg." 

Indokolás: Lásd a T/12720/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

6.  Varga László képviselő a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdésében a Tv. 40. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § (1) A Tv. 40. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) Az önkormányzat rendelete kötelezővé teheti a köztemetőn belüli, az elhunyt 
hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, 
ravatalozásával, továbbá a [sírhely nyitással és visszahantolással] hamvaknak, az erre 
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szolgáló berendezéssel történő szórásával kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető 
szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét (a továbbiakban: az üzemeltető által 
biztosított szolgáltatás)." 
 

Indokolás: Lásd a T/12720/15/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

7.  Jauernik István, dr. Mester László és dr. Vastagh Pál képviselők – kapcsolódva 
Varga László képviselő T/12720/15/2. számú módosító indítványához (az ajánlás 6. pontja) - 
a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdésében a Tv. 40. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolják: 
 
 /11. § (1) A Tv. 40. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) Az önkormányzat rendelete kötelezővé teheti a köztemetőn belüli, az elhunyt 
hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, 
[ravatalozásával,] továbbá a [sírhely nyitással és visszahantolással] hamvaknak az erre 
szolgáló berendezéssel történő szórásával kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető 
szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét (a továbbiakban: az üzemeltető által 
biztosított szolgáltatás)." 
 

Indokolás: Lásd a T/12720/18/2. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz.  

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

8.  Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdésében a Tv. 40. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § (1) A Tv. 40. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) Az önkormányzat rendelete kötelezővé teheti, hogy a köztemetőn belüli, az 
elhunyt hűtésével, szállításával, ravatalozásával, továbbá a sírhely nyitással és 
visszahantolással kapcsolatos feladatok [ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és 
berendezésének igénybevételét (a továbbiakban: az üzemeltető által biztosított 
szolgáltatás)] ellátásával kizárólag az üzemeltető foglalkozzon. 
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 (2) A temető tulajdonosa a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan 
felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg 
 a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját,  
 b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát 
végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díját, 
 c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat.”  
 
(2) A Tv. 40. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (3) 
bekezdés megjelölése (4) bekezdésre változik: 
 
 (3) „A (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a díjak mértékét köztemető 
esetében az önkormányzat rendeletben állapítja meg." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat bekezdéseinek jelölését pontosítottuk. 

 
Indokolás: Lásd a T/12720/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9.  Dr. Weszelovszky Zoltán képviselő a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdésében a 
Tv. 40. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § (1) A Tv. 40. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) Az önkormányzat rendelete kötelezővé teheti a köztemetőn belüli, az elhunyt 
hűtésével, szállításával, ravatalozásával, továbbá a sírhely nyitással és visszahantolással 
kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének 
igénybevételét (a továbbiakban: az üzemeltető által biztosított szolgáltatás). 
 
 (2) A temető tulajdonosa, köztemető esetén a köztemetőt fenntartó önkormányzat a 
temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt 
költségek alapján állapítja meg 
 
 a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját,  
 
 b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát 
végzők által fizetendő temető[-]fenntartási hozzájárulás díját, 
 
 c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat." 
 

Indokolás: Lásd a T/12720/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

10.  Laboda Gábor képviselő a törvényjavaslat 11. § (2) bekezdésében a Tv. 40. §-át 
új (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 
 "(2) A Tv. 40. §-a a következő új (3) és (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a 
jelenlegi (3) bekezdés megjelölése [(4)] (5) bekezdésre változik: 
 
 (3) „A (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a díjak mértékét köztemető 
esetében az önkormányzat rendeletben állapítja meg. 
 
 (4) A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni. Az egyes díjfajtákon belül 
 
 a) az újraváltás díjának mértéke az adott temetési hely tárgyévre megállapított 
megváltási díjának legfeljebb 75 %-a, 
 
 b) a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási 
hozzájárulás díj szedhető, amelynek mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre 
megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának legfeljebb 5 %-a." 
 

Indokolás: Lásd a T/12720/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

11.   Dr. Weszelovszky Zoltán képviselő a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "12. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő [15. napon] második hónap első napján 
lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tv. 27. §-ának (3) bekezdésében a „kétszavas” szövegrész 
hatályát veszti." 
 

Indokolás: Lásd a T/12720/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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12.  Laboda Gábor képviselő a törvényjavaslat 12. § (2) bekezdésének a következő 
szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 
 
 "(2) A Tv. 
 
 a) 2. §-ának (3) bekezdésében a „műemlékvédelemről” szövegrész helyébe „kulturális 
örökség védelméről” szövegrész, a Tv. 8. §-ának (2) bekezdésében a „műemléki” szövegrész 
helyébe „örökségvédelmi” szövegrész, a Tv. 37. §-ának (2) bekezdésében a 
„műemlékvédelmi” szövegrész helyébe „örökségvédelmi” szövegrész lép[.],
 
 b) 41. §-a (3) bekezdésének bevezető szövegrészében az „állapítja meg különösen” 
szövegrész helyébe az „állapítja meg – a köztemetőre vonatkozóan – különösen” szövegrész 
lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/12720/11/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

13.  Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 12. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(5) Az a temető tulajdonos, amely a Tv. 43. §-ának (2) bekezdésében foglalt 
kötelezettségét a határidőn belül nem tudta teljesíteni a 9. § (1) bekezdés f) és h) pontjában 
meghatározott temetői létesítményeket és közműveket [2006.] 2005. december 31-ig, a 9. § 
(1) bekezdés a)-e) illetve g) pontjában meghatározott temetői létesítményeket és közműveket 
[2009.] 2008. december 31-éig köteles megépíteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/12720/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14.  Laboda Gábor képviselő a törvényjavaslat 12. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását valamint új (6) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja: 
 
 "(5) Az a temető tulajdonos, amely a Tv. 43. §-ának (2) bekezdésében foglalt 
kötelezettségét a határidőn belül nem tudta teljesíteni a 9. § (1) bekezdés f) és h) pontjában 
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meghatározott temetői létesítményeket és közműveket [2006.] 2007. december 31-ig, a 9. § 
(1) bekezdés a)-e) illetve g) pontjában meghatározott temetői létesítményeket és közműveket 
2009. december 31-éig köteles megépíteni. 
 
 (6) A Tv. 27. §-ának (6) bekezdésében foglalt tevékenység végzését 2006. december 
31-ig kell megszüntetni." 
 

T/12720/12/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/12720/12/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 
 Budapest, 2005. február 24. 
 
 
 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
 bizottság elnöke 

Dr. Schvarcz Tibor s.k., 
az Egészségügyi 
 bizottság elnöke 

 
 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 
 bizottság elnöke 


