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.:55!.1 . számú előterjesztés 

a temetkezési hozzájárulás bevezetésére vonatkozó javaslatról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Dr. Fejér Tibor önkormányzati képviselő úr javaslatot nyújtott be törvényjavaslat kezdeményezése 
iránt arról, hogy a Magyar Állam minden magyar állampolgár temetéséhez járuljon hozzá a 
szociális temetés mindenkori költségének megfelelő összeggel (a továbbiakban: temetkezési 
hozzájárulás). 

A haláleset a legnagyobb tragédia, ami érhet egy családot. Ilyenkor a családot lelkileg is megviselő 
helyzetben egy másik nagy kérdéssel is szembe kell nézni, a temetés intézésével és a temetkezéssei 
járó költségek viseléséveL 

A temetési költségek egy része az úgynevezett kegyeleti közszolgáltatások körébe tartozik. 
Kegyeleti közszolgáltatás a sírhelybérleten kívül a halottszállítás és a ravatalozás. A költségeket 
emeli az egyéb kellékek és szolgáltatások díja, melyeket az adott temetkezési vállalkozás szabhat 
meg. A különböző vállalkozások árai között komoly különbségek lehetnek, ezért egy temetés 
átlagos költségét nehéz megjelölni. A koporsós temetkezés ára kb. száznyolcvan-kétszázezer 
forint, a felső határ akár milliós nagyságrendű is lehet. Az urnás temetkezés valamivel olcsóbb, 
kb. százötvenezer forinttól kalkulálható. Többek között ennek tudható be, hogy a fővárosi 
temetkezések közel háromnegyede umás temetés. Ma még kevésbé elterjedt a szórásos temetés 
figyelemmel arra is, hogy szóróparcellát kevés temetőben találunk, pedig ez az egyik legolcsóbb 
temetkezési forma, kb. százharmincezer forinttól vehető igénybe. Ezek az árak természetesen nem 
tartalmazzák a sírkövek és emlékművek árát, melyek szintén akár több százezres tételt 
jelenthetnek. 

A halálesethez kapcsolódó költségek viseléséhez alanyi jogon járó központilag finanszírozott 
támogatás jelenleg nincs, azonban szociális helyzettől fliggően többféle szociális ellátást 
igényelhetnek a rászoruló személyek, illetve családok. 

Az önkormányzatoknak a korábbi években törvényi kötelezettsége volt a temetési segély 
biztosítása, 2015. március l-jétől a Képviselő-testület mérlegelési jogköre, hogy a települési 
támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén, milyen összegű támogatást 
nyújt. 



A temetési segélyben részesültek száma és a pénzügyi felhasználás adatai: 

Temetési segélyt 
Temetési segélyre fordított 

Év megállapító 
határozatok száma 

összeg 

200 8 235 8915 eFt 

2009 214 8695 eFt 

2010 277 ll 820 eFt 

2011 259 13 135 eFt 

2012 222 ll 105 eFt 

2013 189 9675 eFt 

2014 159 8250 eFt 

A Képviselő-testület a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 14. §-a alapján a temetési költségekhez való hozzájárulásként települési 
támogatást állapít meg annak az eltemettetésre köteles személynek vagy az elhalt személy 
eltemettetéséről az erre vonatkozó kötelezettség nélkül gondoskodó személynek, akinek a 

háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 85 500 Ft-ot, egyedül élő 
esetében a 99 750 Ft-ot. 

A támogatás összege az R. l. melléklete alapján: 

Az egy főre jutó jövedelem mértéke A támogatás összege 
0-28 500 Ft 70 OOO Ft 

28 501 Ft-42 750 Ft 65 OOO Ft 

42 751 Ft-57 OOO Ft 60 OOO Ft 

57 001 Ft-71 250 Ft 55 OOO Ft 

71 251 Ft-85 500 Ft 50 OOO Ft 

85 501 Ft-99 750 Ft 45 OOO Ft 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. §-a alapján az 
önkormányzatoknak gondoskodniuk kell az elhunyt személy közköltségen történő 

eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az 
eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. Az önkormányzat a temetés 
költségét hagyatéki teherként a közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a 

köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. 

Amennyiben az eltemettetésre köteles személynek nehézséget jelent a temetés költségének 
megtérítése, úgy kérhet részletfizetési kedvezményt, illetve igényelheti a költségek mérséklését 
vagy elengedését is. Az R. 19. § (2) bekezdése alapján az eltemettetésre köteles személy kérelemre 
mentesül a köztemetés költsége 50%-ának a megtérítése alól, ha a családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj összegének 250%-át (71 250 Ft), egyedülálló esetében a 
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300%-át (85 500 Ft). Az R. 19. § (l) bekezdése a teljes mentesítést az öregségi nyugdíj 150%-át 

(42 750 Ft) el nem érő egy főre jutó jövedelem esetében teszi lehetővé. 

A köztemetések adatai az elmúlt években: 

Az önkormányzati megrendelésű temetések árai 2014. november 15-től az alábbiak szerint 
alakulnak (az árak az ÁFA összegét tartalmazzák). 

Temetés típusa Temetés ára (Ft) 

Hagyományos füldbetemetés az Ujköztemetőben ravatallal 189 865 

Hagyományos füldbetemetés az Ujköztemetőben ravatal nélkül 152 400 

Hamvasztásos temetés I-es ftilkébe helyezéssei az Ujköztemetőben 
105 537 

ravatallal 
Hamvasztásos temetés I-es ftilkébe helyezéssei az Ujköztemetőben 

59 690 
ravatal nélkül 

Hamvasztásos temetés hamuszórással az Ujköztemetőben és az 
80 645 

Óbudai temetőben 
Hamvasztást követő urnakiadás 73 500 

A temetési típusok ára tartalmazza a teljes körű temetési szolgáltatásokat, a technológia szerint 
szükséges kegyeleti kellékeket, a sírhely 25 év vagy a ftilke l O év használati időre szóló díját. A 
Bajcsy-Zsilinszky Kórház hűtési díja a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításának napjától számított 
10 napig 29 OOO Ft, ezt követően minden megkezdett nap az elszállításig l 700 Ft/nap. A 
költségeket tovább növelik a különböző szállítási díjak- a haláleset helyéről a krematóriumba vagy 
a temetkezési vállalkozó hűtőházába, onnan a temetőbe és azon belül a temetés helyére-, amelyek 
a távolságtól fúggően változnak, ezért előre nem tervezhetők. 

A szociális temetés bevezetését a Kormány már többször elhalasztotta, a bevezetés eredeti dátuma 
2014. január l-je lett volna. A jogszabály várhatóan 2017. január l-jén lép hatályba. 
A szociális temetés értelmében az elhunytak hozzátartozói szociális temetést kérhetnek az 
önkormányzattóL Szociális temetésnél a hozzátartozót nem terhelik költségek, az állam ingyenesen 
biztosít sírhelyet és koporsót vagy urnát, gondoskodik a holttest hűtéséről, szállításáróL 
Ugyanakkor a hozzátartozó vállalja, hogy ő, vagy az általa térítésmentesen felkért személy 
közreműködik az elhunyt temetésre való előkészítésében, a sír kiásásában és visszahantolásában, a 
koporsó vagy az urna szállításában a temetőn belül, továbbá a sírba helyezésben vagy az 
urnaelhelyezésben. Ha a haláleset kórházban történt vagy az elhunytat felboncolták, az intézmény 
készíti elő a holttestet a temetésre. 

A szociális temetés hátránya lehet, hogy vélhetően aszociális parcella lesz a temető bejáratától és a 
ravatalozótól a legmesszebb levő hely (a temető zsúfoltságamiatt nincs máshol hely), így ide lesz a 
legkörülményesebb eljuttatnia a hozzátartozónak az elhunyt koporsóját kézben történő szállítássaL 
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A fenti támogatások, valamint a szociális temetés kiváltását, egyúttal a lakosság temetkezéssei 
összeftiggő terhének átvállalását jelentené az alanyi jogú temetkezési hozzájárulás bevezetése, 
amelyre vonatkozó képviselői javaslat az előterjesztés 2. melléklete. 

Meggyőződésem szerint a társadalmunkban a hozzátartozók eltemettetése a család, a rokonok egyik 
alapvető kötelezettsége, amelynek a teljes és általános átvállalása nem kívánatos. A szociális 
rászorultságorr alapuló támogatást tartom indokoltnak, amelynek rendszere jelenleg is működik. 

Dr. Fejér Tibor képviselő úr javaslatát a fenti álláspontomtól ftiggetlenül mint a szakterületért 
felelős alpolgármester terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé megtárgyalásra. 

II. Hatásvizsgálat 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2014-ben Magyarországon 126 100 halálozás történt. 
A halálozások számának alakulása a X. kerületben: 

Év A halálozások száma 
200 8 988 
2009 1054 
2010 976 
2011 1040 
2012 1006 
2013 964 

A legolcsóbb köztemetés, a hamvasztásos temetés ára umaftilkébe helyezéssei az Újköztemetőben 
ravatal nélkül 59 690 Ft. Ezt az összeget tovább növeli az elhunyt szállításának költsége, mely 
hozzávetőlegesen 30 OOO Ft, valamint a hűtés költsége, mely 30-50 OOO Ft körül alakul a hűtési 
napok ftiggvényében, így a legolcsóbb temetés ára is több mint l 00 OOO Ft. 
A képviselő úr javaslata alapján a 2014. évi halálesetek számát és a legolcsóbb köztemetés árát 
alapul véve, évente mintegy 12 milliárd 610 millió Ft kiadástjelentene a Magyar Állam számára az 
alanyi jogon történő temetkezési hozzájárulás biztosítása. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Képviselő-testület javaslatot tehet a jogszabályalkotásra. A Belügyminisztérium feladata a 
temetkezési közszolgáltatással kapcsolatosan a jogszabály előkészítése. A Képviselő-testület 

javaslata a belügyminiszter felé kerül továbbításra. 
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IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2015. november" /)': 

Dr. Sz b ' Krisztián 
jegyző 

Weeber Tibor 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... ./2015. (XI. 19.) határozata 
a temetkezési hozzájárulás bevezetésére vonatkozó javaslatról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja azt a 
kezdeményezést, hogy a Magyar Állam minden magyar állampolgár temetéséhez járuljon hozzá a 
szociális temetés mindenkori költségének megfelelő összeggel (a továbbiakban: temetkezési 
hozzájárulás). 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgárrnestert, hogy kezdeményezze a belügyminiszternél az l. 
pontban meghatározott temetkezési hozzájárulás bevezetéséhez szükséges jogszabálymódosítást. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

5 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
1102 Szent László tér 29. 

Dr. Szabó Krisztián jegyző úr részére 
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tárgy: előterjesztés készítietése temetkezési hozzájárulás ügyében 

Tisztelt Jegyző Úr! 

Kérem, hogy az alábbi javaslatom alapján készíttessen előterj~$~:<$~tjl:;i)§p\ÍÍ$.Ó~Q~{~$Nl~Cié,~tt ;~, .t•:':l .. 
számárajavaslatom megvalósulása érdekében. : K~Ht:;.,, ·· ... · :~·" ,.-";? /•.; ,,'í ' '··.l' 1 

Budapest, 2015. szeptember 29. !i<tcH1.';;>;; '/?(0~Q~.9ji{;!iJLV. . 

Javaslat l 

; E!fJH,"}~t·:~t~}: 

l .. ,\ '".l·f~. '.: (;: ' r:::- _i} 
amindenkori köztemetés költségével megegyező temetkei-ési1:t:Ozzájárulásalanyijogon · 

járó állami támogatására 
tartalmú előterjesztés megírásához. 

A lakosság szociális ügyeivel foglalkozók rendszeresen találkoznak a köztemetések 
kérdésével. Sokszor a szegénység, néha az érzelmi kapcsolat hiánya a temetési költség 
hárításának az oka. Sok kisnyugdfjas életének végességét tudva maga spórolja össze saját 
temetéséré a pénzt. Ezt a gyakorlatot véve alapul néhány pénzintézet, saját hasznát is lesve, 
elő-takarékossági lehetőséget is biztosít. A temetkezési ipar profitéhsége egy átlagos anyagi 
körülmények között élő család akár több havi bevételévé tomázta fel a temetés költségét, 
noha ez egy hagyományos család kevesebb, mint félnapi munkája volt. 

(Megjegyzem, hogy a kizsákmányolás e nagyságrendjének eltűrése önmagában inár az emberi minőség 
meglétet kérdőjelezi meg, ami önmagában a társadalom kivéreztetésének biztos módja, garantálja a következő 
nemzedékek pusztulását. Napjainkban itt tartunk.) 

Nem is olyan régen a vidéki házak padlásán már elő volt készítve a koporsó. A vidéki 
élet lehetőséget adott, sőt elvárása volt, hogy a család temesse el halottját. Nem feladatom 
megítélni társadalmunk morális és anyagi lehetőségeiben az elmúlt évtizedek, századok 
rendszerei hozta változásait, de demográfiai tény, hogy sok családban hiányzik a második, s 
ebből következően a harmadik generáció. Előfordult, hogy az elhunyt és a még élő 
legközelebbi hozzátartozója közti kapcsolat évtizedekkel ezelőtt, igazolhatóan megszakadt, s 
a felderített "közeli rokon" 80 - 90 év feletti nyugdíjas, aki több száz kilométerre élt a 
köztemetettőL Ilyen, és hasonló esetekben a "szociális alapon juttatott részletfizetési 
kedvezmény" lehetősége is csak enyhítése a méltatlanul kiszabott pénzbüntetésnek 



A józan ész kritikájaként meg kell említenem, hogy a halál éppen olyan életjelenség, 
mint a születés. Míg az életbe érkezés segítése természetes, támogatott emberi, társadalmi 
kötelesség, az elmúlás, maga a halál és következménye, álszemérmeserr elhallgatott, s nem 
utolsó so~ban társadalmilag támogatatlan, anyagilag is, személyesen is magárahagyatottan 
történő életesemény. Mfg a születésnél az anya jelenléte- még ha fájdalmasan is, de egyben 
örömteli együttérzése, együttléte - a természet által biztosított, a halál folyamatában ez nem 
mondható el. Ahogy a kelengyepénzt biztosítjuk az újszülötteknek, olyan természetesen 
kellene biztosítani a szemfedöre valót is. A kiszolgáltatottság és a sorsszerűség egyforma 
mindkét élethelyzetben. Ahogy természetes a szülészeti osztályok OEP általi 
finanszírozottsága, ugyanúgy azt a kis földet, amely visszafogadja a porból vétetett társunk és 
magunk testét, egységesen kell biztosítani minden embertársunk részére. Ez társadalmunk 
mentálhigiéniai állapotának megítélése szempontjából jelentős javulást hozna, miközben 
gazdasági vonzata jelentéktelen, csupán alamizsna értékű kiadással járna. 

A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület indítványazza 
törvényalkotóinknak, hogy 

minden magyar állampolgár temetéséhez járuljon hozzá az állam a szociális 
temetés mindenkori költségének megfelelő összeggel. 

Ezáltal mentesftsen minden magyar állampolgárt a köztemetés ráhárítható költségének elvi 
viselése alól, egyben csökkentse a temetkezések irreálisan magasba szökött árát. 

Javaslatom megvalósulásával az állam gondoskodó szerepe, ami a társadalom jogos igénye, 
életidönkben kiteljesedne a bölcsötöl a sírig. 

Gondolataimat megfogalmaztam és papírra vetettem Kőbányán, Krisztus születése utáni 
MMXV. esztendőben, Szent Mihály havának Szent Mihály napján. 

Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris! 
Emlékezz, ember, hogy porból vétettél és porrá leszel! 
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