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E l ő t e r j e s z t é s 

 

a képviselő-testület 2018. november 26.-i ülésére 

 

 

Tárgy: A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A parlament 2013. szeptemberében fogadta el a temetkezésről szóló törvény azon 

módosítását, mely bevezette a szociális temetést. Pintér Sándor belügyminiszter 

előterjesztését akkor 233 igen szavazattal, 71 ellenében, két tartózkodás mellett hagyták jóvá 

a képviselők. A törvény értelmében a hozzátartozót nem terhelik költségek, az állam 

ingyenesen biztosít sírhelyet és koporsót vagy urnát, gondoskodik a holttest hűtéséről, 

szállításáról. Csakhogy ennél a temetkezési formánál a hozzátartozónak vállalnia kell, hogy ő, 

vagy akit felkért, közreműködik az elhunyt temetésre való előkészítésében (mosdatásában, 

felöltöztetésében), a sír kiásásában és visszahantolásában, a koporsó vagy az urna 

szállításában a temetőn belül, továbbá a sírba helyezésben vagy az urnaelhelyezésben. A 

törvény elvileg 2014. január 1-jével lépett volna életbe. A szociális temetés bevezetésének 

határidejét legutóbb a 2017-es költségvetéshez benyújtott salátatörvényben halasztották el 

2019. január 1.-ére.  

 

Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi XL. 

törvény 130. §-a szerint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény 26. § (2) bekezdésében a „2019” 

szövegrész helyébe a „2021” szöveg lép. 

 

A fent elmondottakra tekintettel a rendelet szociális temetésre vonatkozó rendelkezésének 

bevezetését 2021. január 1.-jére kell halasztani. 

 

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom 

a Tisztelt Képviselő-testületet. 

 

A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

 társadalmi hatása: a kegyeleti szokások zavartalan feltételeinek biztosítása, 

 gazdasági hatása: anyagi segítségnyújtás azon hozzátartozóknak, akik nem tudnak 

gondoskodni elhalt hozzátartozóik eltemettetéséről, 

 költségvetési hatása: jelentős. 

b) környezeti és egészségi következmények: 



 

 

 a közszolgáltatás által biztosított az elhunytak kegyeleti szokásoknak megfelelő 

eltemetése, a szociális temetések feltételeinek biztosítása. 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

 a nyilvántartások vezetése, pontosítása, folyamatos adminisztrációt feltételez, követel 

meg. 

  

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 a rendelet módosítása a törvényi rendelkezés hatálybalépésének elhalasztása miatt 

szükséges; 

 a rendelet-módosítás elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet. 

  

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
 a személyi feltétel: temetőgondnok hiányában nem biztosított. 

 szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 

 tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek 

egyben a jogszabály indokolását is adják. 

 

 

Javasolom a beterjesztett módosító rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Beleg, 2018. november 20. 

  

 Tamás Csaba 

  polgármester 


