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Az Országgyűlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

ajánlása
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról

szóló T/12720. számú törvényjavaslat

záró vitáj ához

(Együtt kezelendő a T/12720/30 . sz. egységes javaslattal)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban :
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999 . évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) módosításáról szóló, T/12720/30 . számon beterjesztett
egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/12720/31 . számú zárószavazás előtti
módosító javaslatokat .

1 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 5. § (3) bekezdésében a Tv. 16. § 1)
pontjának a következő módosítását javasolja :

/(3) A Tv. 16 . §-ának 1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :/

[Az üzemeltetől

"1) 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/12720/31/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

2. Az Előterjesztő az egységes javaslat 11 . §-ának a következő módosítását javasolja :
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" 11 . § 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,
továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, [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, 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] temetőfenntartása 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) és (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a
jelenlegi (3) bekezdés megjelölése (5) bekezdésre változik :

„(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre vonatkozó
díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg . A díjmértékeket évente felül kell
vizsgálni .

(4) Az egyes díjfajtákon belül a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által
fizetendő [temető-fenntartási] temetőfenntartása hozzájárulási díj mértéke az adott évben az
egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5 %-át nem
haladhatja meg .""

Indokolás : Lásd a T/12720/31/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogí főosztálya

Budapest, 2005 . április 18 .

Dr. Vastagh Pá1 s.k.,
az Alkotmányügyi

bizottság elnöke
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