
T/12720/28. szám 

 
   Az Országgyűlés 

 
Önkormányzati bizottságának Egészségügyi bizottságának 

 
 

Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő     a j á n l á s a 
 

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

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/12720/19. sz. ajánlással.) 

 
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/12720/20-27. számú kapcsolódó 
és bizottsági módosító javaslatokat. 
 
 Az Önkormányzati bizottság a T/12720/25. sz., Gulyás József képviselő a 
T/12720/22. sz. módosító javaslatát visszavonta, ezeket az ajánlás nem tartalmazza. 
 
 Jauernik István, dr. Mester László és dr. Vastagh Pál képviselők T/12720/28. sz. 
módosító javaslatukat (a T/12720/19. sz. ajánlás 7. pontja) az Önkormányzati bizottság III. 
30-i ülésén visszavonták. 
 
 

1.  Az Emberi jogi bizottság 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] 
 

__________ 
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 „b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem 
önkormányzati tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat – a temető 
tulajdonosával kötött megállapodás alapján - a köztemető fenntartására vonatkozó 
kötelezettségét teljesíti;”" 
 

Indokolás: Lásd a T/12720/23/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

2.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 5. § (2) bekezdésében a Tv. 16. §-
át új b) ponttal kiegészíteni javasolja: 
 
 "(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; 
 
 b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való 
első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;"" 
 

Indokolás: Lásd a T/12720/27/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

3.  Csabai Lászlóné képviselő – kapcsolódva Varga László képviselő T/12720/15. 
számú módosító indítványához (T/12720/19. számú ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 5. § 
(2) bekezdésében a Tv. 16. §-át új b) ponttal kiegészíteni javasolja: 
 
 "(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; 
 
 b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való 
betemetéskor a sírhely kiásásáról (sírásásról) való gondoskodást;"" 
 

Indokolás: Lásd a T/12720/21/1. 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

 
 
 

4.  Az Önkormányzati bizottság, valamint Csabai Lászlóné képviselő – kapcsolódva 
Varga László képviselő T/12720/15. számú módosító indítványához (T/12720/19. számú 
ajánlás 2. pontja) -a törvényjavaslat 5. §-át – a Tv. 16. § l) pontját érintően - új (3) 
bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 
 "(3) A Tv. 16. §-ának l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „l) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával 
kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a 
temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;”" 
 

Indokolás: Lásd a T/12720/24. sz., valamint a a T/12720/21/2. 
számú módosító javaslat indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

5.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 8. §-ában a Tv. 25. § (1)-(2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "8. § A Tv. 25. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
 „(1) Temetkezési szolgáltatási tevékenység:  
 
 a) a temetésfelvétel, 
 b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való - az egészségügyi 
szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén 
kívül végzett – előkészítése, 
 c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, 
 d) a ravatalozás, 
 e) a búcsúztatás, 
 f) [sírhely nyitás] sírhelynyitás és visszahantolás, 
 g) a sírba helyezés, 
 h) a halottszállítás, 
 i) a hamvasztás és az urnakiadás, 
 j) az urnaelhelyezés, 
 k) a hamvak szórása, 
 l) az exhumálás, 
 m) az újratemetés. 
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 (2) A temetkezési szolgáltatási tevékenységek [teljes körűen] teljeskörűen vagy 
önállóan is végezhetők (a továbbiakban együtt: temetkezési szolgáltatás).”" 
 

Indokolás: Lásd a T/12720/26/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

6.   Az Emberi jogi bizottság 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 telepengedély alapján 
gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység végzésére nem lehet telephelyet létesíteni, és 
ilyen tevékenységgel létrehozott terméket – a temetéshez szükséges kellékek kivételével – 
nem lehet forgalmazni.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/12720/23/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

7.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 10. §-ában a Tv. 31. § (1)-(2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "10. § A Tv. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „31. § (1) A temetkezési szolgáltatás ellátásához a telephely létesítését a jegyző az 
ÁNTSZ területileg illetékes városi (kerületi) intézete és az illetékes építésügyi hatóság 
szakhatósági közreműködésével lefolytatott telephely-engedélyezési [telephely 
engedélyezési] eljárásban engedélyezi. A jegyző, a telephely-engedélyezési [telephely 
engedélyezési] eljárása során környezetvédelmi, vízügyi, tűzvédelmi szakhatóságok 
közreműködését veheti igénybe. 
 
 (2) A jegyző a [telephely engedélyt] telephelyengedélyt akkor adja meg, ha a 
szakhatósági hozzájárulás(ok) alapján megállapítja, hogy a telephely megfelel a kegyeleti 
követelményeknek, a munkavégzésre (munkahelyre) vonatkozó előírásoknak, a környezetben 
élők egészségét és a környezetet nem veszélyezteti.”" 
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Indokolás: Lásd a T/12720/26/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

8.   Csabai Lászlóné képviselő – kapcsolódva Varga László képviselő T/12720/15. 
számú módosító indítványához (T/12720/19. számú ajánlás 6. pontja) - 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 hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, 
sírhely nyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető 
szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét (a továbbiakban: az üzemeltető által 
biztosított szolgáltatás)." 
 

Indokolás: Lásd a T/12720/21/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

9.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdésében a Tv. 40. § 
(1)-(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] sírhelynyitással és 
visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és 
berendezésének igénybevételét (a továbbiakban: az üzemeltető által biztosított szolgáltatás). 
 
 (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] temetőfenntartási hozzájárulás díját, 
 c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat.”" 
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Indokolás: Lásd a T/12720/26/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

10.   Az Emberi jogi bizottság 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 az 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/12720/23/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

11.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 11. § (2) bekezdésében a Tv. 40. 
§ (3) bekezdésének a következő módosítását valamint új (4) bekezdéssel történő 
kiegészítését 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 köztemetőkre vonatkozó 
díjak mértékét [köztemető esetében] az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A 
díjmértékeket évente felül kell vizsgálni. 
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 (4) Az egyes díjfajtákon belül a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által 
fizetendő temető-fenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre 
megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5 %-át nem haladhatja meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/12720/27/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

12.  Donáth László és Németh Erika képviselők – kapcsolódva Laboda Gábor 
képviselő T/12720/14. számú módosító indítványához (T/12720/19. számú ajánlás 10. pontja) 
- a törvényjavaslat 11. § (2) bekezdésében a Tv. 40. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását, valamint új (4) bekezdéssel történő kiegészítését javasolják: 
 
 "(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 köztemetőkre vonatkozó [a] 
díjak mértékét [köztemető esetében] az önkormányzat rendeletben állapítja meg. 
 
 (4) A díjak mértékét évente felül kell vizsgálni. Az egyes díjfajtákon belül 
 
 a) az újraváltás díjának mértéke az adott temetési hely tárgyévre megállapított 
megváltási díjának legfeljebb 50 %-a, 
 
 b) a temetőben vállalkozói munkát végzőktől temető-fenntartási díj kérhető, amelynek 
mértéke az adott évben nem haladhatja meg az egyes sírhelyekre megállapított megváltási 
díjtételek egyszerű számtani átlagának 5 %-át.”" 
 

Megjegyzés: A kapcsolódó módosító javaslatot a törvényjavaslathoz viszonyítva jelöltük. (A képviselők a 
T/12720/14. sz. módosító javaslatot figyelembe véve jelöltek.) 

 
Indokolás: Lásd a T/12720/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

13.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását, valamint új (2) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja  (a javaslat 
elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
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 "12. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 
[15. napon] második hónap első napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tv. 27. §-ának (3) 
bekezdésében a „kétszavas” szövegrész hatályát veszti. 
 
 (2) A törvény 11. §-ának (2) bekezdésében a Tv. 40. §-ának (4) bekezdését 
megállapító rendelkezés 2006. január 1-jén lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/12720/26/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

14.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 12. § (4)-(5) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(4) A temetkezési szolgáltatónak az egészségügyi intézmény, így különösen a 
gyógyító tevékenységet is folytató egészségügyi felsőoktatási intézmény, továbbá az 
igazságügyi [orvos-szakértői] orvosszakértői intézet területén a törvény hatálybalépésekor 
még működő telephelyét e törvény hatálybalépését követő hatodik hónap első napjáig meg 
kell szüntetni. 
 
 (5) Az a [temető tulajdonos] temetőtulajdonos, 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.] 2007. 
december 31-ig, a 9. § (1) bekezdés a)-e), illetve g) pontjában meghatározott temetői 
létesítményeket és közműveket 2009. december 31-éig köteles megépíteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/12720/26/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

15.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 12. §-át új (6) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(6) A Tv. 27. §-ának (6) bekezdésében foglalt tevékenység végzését meg kell 
szüntetni az e törvény kihirdetését megelőzően írásban már megkötött szerződések esetében 
legkésőbb 
 
 a) a határozott időre kötött szerződés lejártának napján, 
 
 b) határozatlan időre kötött szerződés esetén 2006. december 31-én." 
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Indokolás: Lásd a T/12720/27/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. március 31. 
 
 
 

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 


