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Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „a temetkezés költségeinek csökkentése
érdekében szükséges törvénymódosításokról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom
benyújtani.

2020. évi ..... törvény
a temetkezés költségeinek csökkentése érdekében szükséges törvénymódosításokról
1. §
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 28/B. §-a a következő (3)
bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdésben meghatározott temetkezési szolgáltatások, valamint a temetési hely
megváltási, illetve újraváltási díj esetében az adó mértéke az adó alapjának 5%-a.”
2. §
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény a következő 41/D. §-sal egészül ki:
„41/D. §
Felhatalmazást kap a kormány, hogy a 28/B. § (3) bekezdésében meghatározott adócsökkentés
költségvetési fedezetét biztosítsa.”
3. §
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 3. számú melléklet II. rész helyébe e
törvény 1. melléklete lép.
4. §
(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E törvény 1. és 3. §-ában foglaltakat 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
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1. melléklet a 2020. évi ..... törvényhez
II. rész: szolgáltatások
Sorszá
m

Megnevezés
1.

Távhőszolgáltatás, ideértve a villamos energiáról szóló törvény alapján megújuló
energiaforrásnak minősülő energiaforráson alapuló hőszolgáltatást

Előadóművész személyes közreműködésével
a) vendéglátás keretében, üzletben,
b) nem nyilvánosan meghirdetett családi esemény, baráti rendezvény keretében, zárt
2. körben, vagy
c) belépődíj nélkül tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá
tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó, közösségi rendezvényeken
nyújtott hangszeres élőzenei szolgáltatás.
Étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú
3. italforgalom
(TESZOR’15 56.10-ből)
4. Internet-hozzáférési szolgáltatás
5. Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás
6. Temetkezési szolgáltatások, ideértve a temetési hely megváltási, illetve újraváltási díjat
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Általános indokolás
Az eltemettetés költségei a lakosság számára egyre nagyobb anyagi terhet jelentenek. Az elmúlt
években rendkívüli mértékben megnőttek a temetés költségei. Egy sírhely 25 évre 400-500 ezer
forintba, egy urnahely bérlése 10 évre 103 ezer forintba, egy osszárium (csontfülke) bérlése 10
évre több mint 200 ezer forintba kerül.
Miközben a temetés költségei emelkednek, a lakosság életszínvonala drasztikusan romlik. 2010ben a lakosság 12,3%-a élt a szegénységi küszöb alatt, ma ez a mutató 14,5%. A korcsoportokat
vizsgálva az látható, hogy az idősek szegénysége is nőtt az elmúlt években. Ráadásul nem csak a
szegénység kiterjedtsége, hanem mélysége is növekedett. Ma Magyarországon az egyszemélyes
nyugdíjas háztartás létminimuma 85 ezer forint, a 2,6 millió nyugdíjas közül több mint
egymilliónak nem éri el nyugdíja ezt az összeget. A kormány szociális területen tett megszorítói
intézkedései miatt, köztük a temetési segély korábbi formájának megszüntetésével, egyre
kiszolgáltatottabb helyzetbe kerültek a rászoruló idősek.
A Demokratikus Koalíció valódi megoldást jelentő javaslatot kínál jelen törvényjavaslat
benyújtásával, melyben a temetkezési szolgáltatások, valamint a temetési hely megváltási, illetve
újraváltási díj esetében arra teszünk javaslatot, hogy az adó mértéke a jelenlegi 27%-ról 5%-ra
csökkenjen. A Demokratikus Koalíció álláspontja szerint az emberi méltóság biztosítása
érdekében mindenki számára meg kell teremteni a méltó eltemettetés biztosításának feltételeit,
és szükség van a szociális biztonság megerősítésére is. Számításaink szerint az áfacsökkentés
hozzávetőlegesen 100 ezer forinttal mérsékelné a temetés költségeit.
Úgy véljük, hogy a Kormány az ehhez szükséges költségvetési fedezetet ki tudja gazdálkodni,
elég csak néhány teljesen felesleges – elsősorban a NER oligarcháinak további gazdagodását
szolgáló – beruházástól (pl. további stadionok építése) eltekinteni.
Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a
Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában
közzétételre kerül.

Részletes indokolás
1. §
A javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben kimondja, hogy a
temetkezési szolgáltatások, valamint a temetési hely megváltási, illetve újraváltási díj esetében
az adó mértéke az adó alapjának 5%-a.
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2. §
Felhatalmazó rendelkezés az adócsökkentés költségvetési fedezetének megteremtése érdekében.
3. §
A javaslat az ÁFA törvény 3. számú mellékletét módosítja annak érdekében, hogy a temetkezési
szolgáltatások az 5%-os ÁFA körbe tartozzanak.
4. §
Hatályba léptető rendelkezés.
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