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ОСУ határozata

а fővárosi hamvasztásos temetkezési költségekkel kapcsolato s
hatósági árszabás bevezetésér ől

Az Országgyűlés, érzékelve azon problémát, hogy а fővárosban а hamvasztással történ ő
temetkezéssel kapcsolatos költségek az átlagjövedelemhez viszonyítva rendkívül magasak, а
költségek mérséklésével kapcsolatos szabályozás elfogadása érdekében а következő
határozatot hozza :

1 . Az Országgyűlés felhívja а Kormányt, hogy alkosson törvényt а hamvasztással történő
temetkezés fővárosban alkalmazandó hatósági árszabásának bevezetése érdekében . Ennek
keretében kerüljön szabályozásra а fizetendő, különböző temetéssel kapcsolato s
tevékenységek költségének pontos megállapítása, miszerin t

a) az elhunyt kórházból hamvasztásra történő elszállításának díja egy elhunyt esetén
legfeljebb bruttó 400 .-ft/km, két elhunyt esetén legfeljebb bruttó 300 .-ft/km, három elhunyt
esetén legfeljebb bruttó 250 .-ff/km, négy elhunyt esetén legfeljebb bruttó 200 .-ft/km,

b) а hamvak elszállítása а temetőbe bruttó 2000 .-ft,

c) ravatali terem díja bruttó 10000 .-ft,

d) а hamvak temetőn belüli szállítása bruttó 1000.-ft,

e) sírhely vagy urnahely ki-és visszahantolása az urna behelyezésével bruttó 5000.-ft

összegben kerül megállapításra .

2. Ez а határozata közzétételét követő napon lép hatályba.



Indokolá s

А temetkezéssel kapcsolatos költségek а legszegényebbektő l а leggazdagabbakig mindenkit
érint. Az elmúlt években е költségek, különösen Budapesten és а hamvasztásos temetés
vonatkozásában hazánkban olyan mértékben emelkedtek, hogy az legegyszerűbb temetés
költségeit sem tudják elő teremteni azok, akik а létminimum határán élnek .
Е helyzet nem а hozzátartozók temetési tevékenységekbe történő bevonásával oldható meg
(mint ahogy azt а Kormány korábban kezdeményezte és az Országgyűlés elfogadta), hanem а
temetési költségek hatósági árszabásának bevezetésével .
А maхimum-árak bevezetése а temetkezési szolgáltatók közötti versenyhelyzet
mérsékelésével hozzájárulhat ahhoz, hogy mindenki képes legyen gondoskodni arról, hog y
elhunyt hozzátartozójának legalább az alapvető szolgáltatások igénybe vételével meg tudja
adnia végtisztességet .



országgyűlési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten — az Országgyűlésről szóló 2012. évi XХХУ I . törvény 28 . § (4) bekezdése

alapján — benyújtjuk а fővárosi hamvasztásos temetkezési költségekkel kapcsolatos hatósági

árszabás bevezetéséről szóló határozati javaslatot .

А javaslat indokolását csatoljuk.

Budapest, 2013 . december . . .

Sneider Tamás

	

Vágó Sebestyé n

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Baráth Zsolt
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Előteriesztői csatlakozás képviselői önálló indítványhoz

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Házelnök Úr!

Sneider Tamás, Vágó Sebestyén és Baráth Zsolt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom
képviselőcsoportjának tagjai H/13272. szám alatt, „A fővárosi hamvasztásos temetkezés i
költségekkel kapcsolatos hatósági árszabás bevezetésérő l” címmel ,

határozati javaslatot nyújtottak be 2013 . december 4-én.

Ezúton szeretném jelezni, hogy — a benyújtók hozzájárulásával — el ő terjesztőként kívánok
csatlakozni a fenti indítványhoz .

Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét.

Budapest, 2013 . december 19 .

Tisztelettel

í

H űs Lorántné
Jobbik Magyarországért Mozgalo m

országgyűlési képviselő
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