
2018
2. SZÁM

MINDENSZENTEK ÜNNEPE

SÍRÁSÓ VERSENY 2018

20 ÉVES AZ MTFE

MÉCSESGYÚJTÁS
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN

KEGYELETI JOGAINK

GELLÉRT-HEGYI TEMETŐ

HALOTTAK PANELHÁZAI

TRENCSÉNYI SIKEREINK

ALKONYSZÓRÁS
BUDAPESTEN

ERDEI TEMETŐ
BEMUTATÁSA

m a g y a r  t e m e t k e z é s

KEGYELETI SZAKMAI KIADVÁNY



R10

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket

és Boldog Új Évet kíván a Keletfa Kft!



12018

MAGYAR TEMETKEZÉS

Elmúlt ismét egy esztendő. December de-
rekán járunk, odakinn csikorgó hideg, mi-
kor ezt a néhány sort megfogalmazom 
Önöknek, Nektek kedves Kollégák, tisztelt 
Olvasók.
Embert próbáló időszak ez nekünk, a te-
metkezési szakmát művelőknek, és ez so-
kak elől rejtve marad, hiszen az emberek 
többsége élete folyamán csak ritkán szem-
besül az elmúlás körüli teendőekkel. 
S míg karácsony közeledtével a legtöbb 
ember szívébe a határtalan öröm költö-
zik, mi jól tudjuk, hogy vannak, akik ilyen-
kor veszítik el a számukra legfontosabbat. 
Nekünk ilyenkor is helyt kell állnunk, hogy 
átsegítsük őket életük talán legfájóbb nap-
jain. Mindegy, hogy ünnep közeleg, mind-
egy, hogy fagy van, mi tesszük a dolgun-
kat rendületlenül, kegyelettel, figyelemmel, 
együttérzéssel. 

Éppen ezek a körülmények is hozzájárulnak 
ahhoz, hogy megfogalmazódjon bennünk 
az igény arra, hogy felhívjuk a figyelmet a 
temetkezési szakmában dolgozók meg-
becsülésére, munkájuk elismerésére. Erre 
irányulnak a szakmai egyesületek rendez-
vényei, fórumai, valamint a hagyományte-
remtő sírásó verseny is.
Kellenek ezek a kis kitekintések a minden-
napokból, mert így tudunk mindig egy ki-
csit töltekezni és megújulni, hogy szem-
benézzünk a mindennapok kihívásaival,  
az újabb és újabb megoldandó feladatok-
kal.
Év végére ki jobban, ki kevésbé, de mind-
annyian elfáradunk kissé. Ezért kívánok 
mindannyiunknak békés, meghitt ünnepeket, 
hogy újult erővel kezdhessünk a 2019-es évet!

Varga József
a szerkesztőbizottság elnöke

Magyar Temetkezés kegyeleti szakmai kiadvány
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Mindenszentek napját a keresztények 
már a 3. vagy 4. században is ünnepelték, 
de hivatalos ünneppé csak 835-ben nyil-
vánította IV. Gergely pápa. A dátum va-
lószínűleg azért november elseje, mert 
helyettesíteni akarták az akkorra eső po-
gány halotti ünnepet. Magyarországon a 
kereszténység felvételét követően jelent 
meg a 11. században. Mindenszentek ün-
nepe a katolikus egyházban az összes 
üdvözült lélek emléknapja, amely 2000-
től ismét bekerült a kötelező egyházi ün-
nepek közé. Ez azt jelenti, hogy az egy-
ház előírása szerint a híveknek kötelező 
részt venniük a szentmisén. A protestán-
sok ezen a napon az elhunytakról emlé-
keznek meg.

Szent Odilo clunyi apát kezdeményezte, 
hogy mindenszentek ünnepét követően 
az összes elhunyt emberről is megem-
lékezzenek. A halottak napjáról először 
998-ban emlékeztek meg, majd ez a 11. 
században a clunyi bencés szerzetesek 
hatására széles körben elterjedt. 
Tehát november 2-án a halottak napján 
a katolikus egyház ünnepélyesen meg-
emlékezik minden elhunytról, de külö-
nösképpen „a tisztulás állapotában levő 
szenvedő lelkekről”. Az egyház „a feltá-
madás és az örök élet hitével és az eb-
ből fakadó reménnyel éli meg a halottak 
tiszteletének ősi cselekedetét, melynek 
minden nép a maga módján tesz eleget”. 
A halottak napja fokozatosan vált egyházi 

ünnepből az elhunytakról való általános 
megemlékezés napjává.
A Mindenszentek és Halottak napján ve-
szik a legtöbb virágot Magyarországon, 
az eladók gyakran a temető mellett kínál-
ják termékeiket.  A katolikus egyház kü-
lönleges templomi szertartásokkal em-
lékezik a szentekre. A római katolikusok 
úgy tartják, hogy imával és bűnbánattal 
meggyorsíthatják a purgatóriumból való 
kijutást az ott ragadt lelkeknek és eljut-
hatnak a mennyországba.
Sok tradíció fűződik Mindenszentekhez 
Magyarországon is. A gyertyák fénye – a 
világ világossága – segít az emlékezés-
ben, a gyász feldolgozásában.

xxxx

Mindenszentek  
és halottak napja
Szinte az egész országot megmozgató ünnepeken naponta több 

százezer ember indul el a temetőkbe és visz virágot, gyújt mécsest 

szerettei sírjánál.
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Két éves töretlen fejlődés

A Memorial Szoftver 2017. év 
elején indította el a temető-üze-
meltetőknek és temetkezési szol-
gáltatóknak fejlesztett ügyviteli 
szoftverét, amely rövid idő alatt  
a temetkezési szakma kedvelt ter-
méke lett. A 2017-es dinamikus 
fejlődést a szoftver mind elterje-
désben, mind pedig szolgáltatás-
ban 2018-ban is tovább folytatta, 
sőt felül is múlta. Termékünk 2018. 
év végére a magyar temetkezési 
szakma piacvezető számítógépes 
programja lett.

A szoftver piaci bevezetése mel-
lett 2017-ben a kötelező számla-
tartalom (az új számlakép és tétel 
standardizáció), majd 2018-ban  
a GDPR és az online NAV adatszol-
gáltatás bevezetése jelentette a 
fő kihívást számunkra. Továbbra is 
kiemelten figyelünk arra, hogy cé-
günk minden ügyfelének biztosí-
tani tudja a mindenkori jogszabá-
lyi környezetnek való megfelelést, 
és emellett kényelmes és rugalmas 
ügyviteli megoldásokat kínáljon.

A 2018-as évben folyamatosan 
bővült és az előző évhez képest 
megduplázódott az Ügyfél állo-
mányunk, illetve a szolgáltató 
irodák és a nyilvántartásban 
szereplő temetők száma. Ehhez 
a növekedéshez a háttérben 
folyamatos szerver bővítésekre 
volt szükség. A GDPR megfe-
lelés miatt pedig, az egyik leg-
biztonságosabb adattárolási 
utat választottuk. Idén tavasztól  
a Microsoft AZURE segítségével 
minden mentett adat több-
szörösen biztosítva van a meg-
bízható nemzetközi és magyar 
adatközpontokban. 

A Halottak Napja  
kiemelt terheléssel járt

Az idei Halottak Napjának  
időszaka újabb mérföldkő volt  
a Memorial Szoftver történeté-
ben, amire tudatosan készül-
tünk. Az infrastruktúránk, az 
alkalmazás, és a háttérben futó 
adatmentési rendszerek kitűnő-
re vizsgáztak a közel 50-szeres 
terhelésen.

Készülünk 2019-re  
– jönnek  az új modulok is

Vállaljuk, hogy a Memorial Szoftver 
mindenkori jogszabályi környe-
zetnek megfelelően fog működni,  
előfizetési díja, hűségidő nélkül 
továbbra sem változik. A korábbi 
vállalásunk alapján, 2022. június 
30-ig az előfizetési díj továbbra is 
nettó 8.900 Ft/hó/temető, függet-
lenül a felhasználók és szolgáltatói 
irodák számától. Emellett további 
temetők nettó 4.450 Ft/hó/temető 
díjért emelhetők a rendszerbe. 

Újdonságként szeretnénk bejelen-
teni, hogy elkészültek a pénztár- és 
a raktár modulok. Korábban több 
ügyfelünk is jelezte, hogy a pénztár 
és raktár feladatokhoz célszerű len-
ne külön program-részt fejleszteni, 
hiszen akkor nem kell emiatt más 
programokat is használni. Mos-
tantól ezen igényeknek is megfe-
lelünk.  Ezek a modulok, amelyek 
bővítményként kapcsolhatók az 
alaprendszerhez 2019 januárjától 
megrendelhetők! A pénztár- és 
raktár modulok igény szerint vál-
lalkozásonként és modulonként 
nettó 1.900 Ft/hó díjért vehetők 
igénybe.  

Temetkezési  
szakmai kapcsolatok

Elkötelezettek vagyunk a temet-
kezési szakmai együttműködés 
elősegítése és folytatása iránt. Mi 
elsősorban a tájékoztatás területén 
vettük ki a rész ünket a munkából. 

2018. tavaszán négy helyszínen 
(Kaposvár, Ráckeve, Kecskemét, 
Budapest) tartottunk felkészítő 
előadásokat a GDPR, és a NAV 
változások hatásairól és feladata-
iról, a temetkezési szolgáltatók és  
a temetőüzemeltetők részére.   
Kiemelt segítséget kaptunk ehhez 
Palkovics Katalintól (MATESZSZ), 
Puskás Bélától (DDTE), Varga  
Józseftől (MTFE), valamint Horváth 
Józseftől (OTEI), amit ezúton is  
szeretnénk megköszönni.  

A szakmai szervezetekkel közösen 
2019. év elején további előadáso-
kat szervezünk a szakmának, ahol 
a jogszabályi megfelelőségről,  
a Memorial Szoftver használa-
táról, továbbá az új pénztár- és 
raktár modulok funkcionalitásáról  
fogunk képzéseket tartani.

Elindítottuk Facebook oldalunkat: 
Memorial Szoftver néven, és egy 
zárt csoportot: Magyar Temetkezések 
címmel, hogy naprakész infor-
mációkat, tapasztalatokat, híreket 
oszthassunk meg Partnereinkkel. 

Ajánlatunk

Nagyra értékeljük és köszönjük 
Ügyfeleink bizalmát. Tavaly ingye-
nes honlapot ajánlottunk fel, most 
az újonnan elkészült pénztár- és 
raktár modult ajánljuk fel minden 
Ügyfelünk számára a 2019. február 
28-ig terjedő időszakra, ingyenes 
használatra.

Az idei újdonságok közül a fontosabbak, amik  
segítik és gyorsítják felhasználóink munkáját: 

•  Naptár funkciók fejlesztése (pl. sírköves munkák 
sírhely és vállalkozó szerinti nyilvántartása) 

•  Normál számla kiállítása a temetkezési számlák 
mellett, egy rendszert elég használnia egy vállal-
kozónak

•  Elektronikus adatbázis(ok), számlázható tételek 
rendszerbe történő beemelése

•  Papír alapú nyomtatványok perszonalizált felvétele 
a munkafolyamatok támogatására

•  Perszonalizált dokumentumok sorszámozhatósága, 
pl. egyedi sírhely nyugta készíthető

•  Kereső és riport funkciók bővítése

•  Temető digitális fotózása és beemelése a sírhely 
kereső funkció támogatására

•  Sírhely fotózása és adatbázissal történő összeren-
delése, mobil eszközök igénybe vételével közvet-
lenül a sírnál

ÖTVENSZERES TERHELÉS HALOTTAK NAPJÁN
A MEMORIAL SZOFTVER ÁLLTA A SARAT

MEMORIAL SZOFTVER Kft.
+36 20 526 9791

info@memorialszoftver.hu
www.memorialszoftver.hu

Memorial_szoftver_PR_cikk_3_210x297mm_2018.indd   1 2018. 12. 05.   23:36
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Dunaújváros szépen gondozott temetőjé-
nek egy eddig temetésre még nem hasz-
nált területét jelölte ki a verseny házigazdá-
ja, a dunaújvárosi Kegyelet Kft., a 12 csapat 
versenypályájának. A szervezés körültekin-
tő és pontos volt, melyért köszönettel tar-
tozunk Palkovics Katalin ügyvezetőnek és 
lelkes csapatának. Mindenre nagy gondot 
fordítottak. A megérkezés pillanatától fog-
va, a verseny lebonyolításán át, a zenei alá-
festésig, majd a közös ebédig gördüléke-
nyen követték egymást az események. 
A rekord számú indulócsapat és a jó, bár 
kissé löszös föld izgalmas versenyre adott 
okot. Nagy örömünkre szolgált, hogy több 
induló cég, szurkolótábort is verbuvált a 
nem versenyző kollégákból. A szakma jelen 
volt és az egészséges versenyszellem jót 
tett a hétköznapokban munkatársi viszonyt 
ápoló csapattagoknak és szurkolóiknak. 
Szívük, lelkük kitették a fiúk, hogy teljesít-
ményükkel kitűnhessenek a mellesleg igen 
erős mezőnyből. Hősies küzdelmük az idő-
vel, egymással és a talajjal megindító lát-

vány volt. Minden média megjelent, és  
lenyűgöző képsorokkal, magasztaló sza-
vak kal tudták csak visszaadni közönségük-
nek szakmánk egyik legnehezebb mozza-
natát, a sírásást. Éreztük, hogy célunkat 
elértük. A közvéleményt formáló sajtó már 
nekünk dolgozik. Megérte kitartanunk el-
képzelésünk mellett, hogy egy pozitív szak-
mai megjelenéssel képesek leszünk fordíta-
ni a temetkezés megítélésén úgy, hogy 
közben belső kapcsolatainkat is erősebbé 
tesszük. 
Aki itt volt, mindenki nyert – mondta Varga 
József az MTFE elnöke, hiszen a csapatok 
mindegyike hasznos ajándékcsomaggal és 
egy jó hangulatú találkozóval gazdagodott.  
A leggyorsabbak az eddigi hagyományokat 
követve pénzdíjazásban és serlegdíjazás-
ban is részesültek. 2018 győztes csapata a 
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Ke-
gyeleti Központ fiai lettek, második a hód-
mezővásárhelyi Csongrád Megyei Kegyele-
ti Kft. 1. sz. csapata volt, míg a bronzérmet a 
törökbálinti Rex Salus Kft. érdemelte ki.

A megmérettetés utáni illatos pörkölt-
ebéd felett szakmai eszmecserék és baráti 
beszélgetések komoly, érvelő és hangula-
tos hangfoszlányait hallottuk a terített asz-
tal mellől. Büszkék voltunk az összetartásra, 
amire nagy szüksége van szakmánknak. 
Erőt ad az a kitartás, ami eddig vitte az ese-
ményeket. Már tudjuk, hogyha együtt akar-
juk, akkor sikerül elérni céljainkat. Köszön-
jük minden nevezett csapatnak, hogy 
részvételével velünk együtt aktívan tesz a 
temetkezés elismertetéséért.

Hagyománnyá emeltük  
a Sírásó versenyt!
Szeptember 8-án immár harmadik alkalommal került megrendezésre 

a Magyar Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesületének 

szervezésében az idei Sírásó verseny. 



52018

MAGYAR TEMETKEZÉS

II
I. 

M
TF

E O
rszágos Sírásó Verseny

2018. Dunaújváros

HELYEZÉSEK: 
1. helyezett:  Székesfehérvár Városgond-
noksága Kft. Kegyeleti Központja – 52 perc
2. helyezett: Csongrád Megyei Kegyeleti 
Kft. 1. sz. csapata – Hódmezővásárhely – 
1 óra 05 perc
3. helyezett: Rex Salus Kft. – Törökbálint                              
– 1 óra 10 perc

Pécsi Köztemető
Libitina Kft., Tata
Hírös Temetkezési Kft., Kecskemét
Tóthtem Kft., Dombóvár
BTI Zrt., Budapest
Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. 2. sz. csapa-
ta, Hódmezővásárhely
Somogy Megyei Temetkezési Kft., Kaposvár
Omega Temetkezés, Kisvárda
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetke-
zés, Nyíregyháza

A hantolásért elnyerhető különdíjat a Pécsi 
Köztemető csapata vihette haza.

AZ ESEMÉNY TÁMOGATÓI: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város  
  Önkormányzata
Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.,  
  Hódmezővásárhely
Dunaújvárosi Kegyelet Kft., Dunaújváros
Gyulai Pietas Kft., Gyula
Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat,    
  Debrecen
Hírös Temetkezési Kft., Kecskemét
IUSTA Temetkezés, Jászberény
Jószív Temetkezési Kft., Győr
Karsol Kft., Nyíradony
Libitina Kft., Tata
Panteon Kft., Szekszárd
Somogy Temetkezési Kft., Kaposvár
Szigü Temetkezés Cégcsoport
Vas Megyei Temetkezési Kft., Szombathely

Komlódi Gabriella
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A tiszteletre méltó kort egy bensőséges hangulatú vacsorával ünnepelte meg a 
tagság a III. Országos Sírásó Verseny kapcsolt rendezvényeként. 
Az alapító tagok köszöntése és az egyesület életére, sikereire visszatekintő be-
széd után Varga József elnök, és Palkovics Kata szervező, és egyesületi titkár együtt 
emelte poharát a kerek évfordulóra. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Hor-
váth József, az OTEI elnöke is. 
További sikerekben gazdag működést kívánunk az egyesületnek!

20 év az HÚSZ év 
Idén ünnepelte 20. születésnapját a Magyar Temetőfenntartók  
és Üzemeltetők Egyesülete.

Idén ősszel már harmadik alkalommal 
szervezte meg az MTFE az Országos Sírásó 
Versenyt. A különleges szakmai esemény-
nek Dunaújváros adott otthont, ahová az 
ország több temető üzemeltetőjétől érkez-
tek sírásók, hogy versenyszerű körülmények 
között megmutassák a nyilvánosságnak:  
a sírásás egy olyan felelősségteljes szakma, 
ahol nemcsak jó fizikumra, hanem lelki fel-
készültségre, empátiára is szükség van. Eb-
ből az alkalomból a rendezvény főszerve-
zője, a Magyarországi Temetőfenntartók 
és Üzemeltetők Egyesületének elnöke, Var-
ga József az MTFE húsz éves működéséről, 
eredményeiről, célkitűzéseiről is tájékozta-
tást adott az otei.hu olvasóinak. Kerekes 
Sándor interjúja.
Otei.hu: Sokan ismerik szakmán belül az 
MTFE-t, de egy jubileum mindig jó lehe-
tőséget ad egyfajta összegzésre.  Milyen 
okok vezettek az egyesület létrehozásá-
hoz? 
Varga József: Amikor megalakult a jog-
elődünk a Temetőkertészek és Fenntartók 
Egyesülete, elsődleges – kissé idealisz-
tikus – célja az volt hogy, a temetőláto-
gatók ne csak úgy tekintsenek ezekre a 
helyekre, mint a sírok tömegére, hanem 
úgy is, mint az emlékezés méltó kertjeire.  
Ennek érdekében konferenciákon, kiállí-
tásokon számos nyugat-európai „zöldellő 
példát” mutattunk be, hogy meggyőzzük 
a szakmát és az elhunytak hozzátartozó-
it: így is kinézhet egy temető, nem mu-
száj, hogy kőbe fagyott hangulat fogad-
jon bennünket.

Otei.hu: Miért tartották szükségesnek, 
hogy 1998 nyarához képest 15 évvel ké-
sőbb mégis változtassanak a szervezet 
nevén és koncepcióján? Utópisztikus volt 
az eredeti célkitűzés?
Varga József: Inkább úgy fogalmaznék, 
hogy levontuk a tanulságokat. Az alap-
vető ok azonban mégsem ez volt, hiszen 
több évtizedes lemaradásokat a temető-
kertészetet illetően valóban nehéz meg-
változtatni, mind a fejekben, mind a sír-
kertekben. Ugyanakkor  szembesültünk 
azzal, hogy a legrégebbi egyesület, az 
OTEI mellett időközben a temetkezési 
szakmán belül több új szervezet is dol-
gozni, lobbizni kezdett: megalakult a te-
metkezési kellékeket gyártók (MATEK),  
a krematóriumot üzemeltetők (KREMA), 
illetve a temetkezési szolgáltatást ellátók 
(MATESZSZ) érdekeit képviselő egyesület. 
Ezek a szakmai szervezetek – érthető mó-
don – saját területük érdekeit képviselték 
határozottan és az érdekérvényesítésben 
az állami, önkormányzati és egyházi kö-
telezettséget ellátó, temetőfenntartást és 
temetőüzemeltetést végző vállalkozások 
és szervezetek kissé magukra maradtak. 
A helyzetet tovább bonyolította, hogy – 
sajnos a mai napig – összekeveredik a te-
mető üzemeltetői, fenntartói és kegyeleti 
szolgáltatási tevékenysége. Ezek az okok 
arra ösztönöztek minket, hogy mi is ve-
gyük kézbe saját sorsunkat. Végül 2013-
ban úgy határoztunk, hogy átalakítjuk 
a Temetőkertészek és Fenntartók Egye-
sületét. Egy májusi közgyűlésen a tagok 

megszavazták, hogy új néven és új alap-
szabállyal létrejöjjön a Magyarországi  
Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egye-
sülete.
Otei.hu: Beváltotta-e a hozzáfűzött re mé- 
 nye ket az érdekérvényesítésben a terü- 
le ten ként önállóan működő egyesületi 
lob bizás? 
Varga József: Ha azt nézzük, hogy eb-
ben a szektorban kb. félezer vállalkozás 
működik és ennek kétharmada még 
min dig nem tagja egyetlen egy szakmai 
egyesületnek sem, akkor kritikusan úgy 
fogalmazhatnék, hogy nem. Viszont azt 
is le kell szögeznem, hogy a „partvona-
lon túl” működő vállalkozások zöme nem 
is szeretne egyetlen egy szakmai egye-
sülethez tartozni. Ezek a kisvállalkozá-
sok ugyanis egyik napról a másikra élnek, 
egyetlen egy céljuk a túlélés az egyre  
élesebb piaci versenyben. Sajnos ebből 

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, 
és munkálkodhass a jövőn.”
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Az MTFE nyári elnökségi ülésén szüle-
tett az ötlet, hogy a sírásó versenyek 
sikerén felbuzdulva, minden évszak-
ban legyen egy, a temetkezést előtér-
be helyező pozitív megjelenése a szak-
mának. Télire a halottak napi ünnepkör 
kínálkozott a legalkalmasabbnak. A 
rendezvénnyel a szeretetteljes megem-
lékezésre szeretnénk hangsúlyt helyez-
ni, így a Mindenszenteki Mécsesgyújtás 

ötlete került próba megvalósításra két 
temetőben is. A hódmezővásárhelyi 
Katolikus temetőben a Csongrád me-
gyei Kegyeleti Kft., míg a dunaújvárosi 
Városi temetőben a Kegyelet Kft. ren-
dezte meg a látványos fényinstalláci-
ót. Tapasztalataik alapján jövőre, már az 
MTFE központi szervezésben kívánjuk 
országos méretűre kiterjeszteni a kam-
pányt. Kiértékelve a rendezvény hatá-

sát, nagyon pozitív fogadtatásra lelt a 
temetőlátogatók között, de volt, aki ki-
fejezetten a meghirdetett esemény mi-
att érkezett a sírkertbe. A látogatókkal 
közösen meggyújtott mécsesek kom-
pozícióba rendezett látványa érzékel-
hető kellemes, bensőséges hangulatot 
teremtett az emberekben. 

Kísérleti Mécsesgyújtás 
Dunaújvárosban és 
Hódmezővásárhelyen

fakadóan sokan ügyeskednek, nem riad-
nak vissza attól sem, hogy a kiszolgálta-
tott helyzetben lévő ügyfeleket átverjék.  
A korrekt, etikus viselkedés hiánya miatt 
a közvélemény pedig gyakran általánosít 
és az egész szakmát bünteti. Ezért folya-
matosan felszólalunk annak érdekében, 
hogy rögzíteni kellene a tevékenység fel- 
 tételeként az aktív, szakmai egyesületi 
tagsági viszonyt. Csak a mi oldalunkról 
meggyőzni az érintetteket arról, hogy ér-
demes hozzánk csatlakozni nagyon apró 
sikerekkel jár, inkább szélmalomharcnak 
tűnik. A passzivitás másik fő oka, hogy 
sok esetben maga a temető tulajdonosa, 
kisebb önkormányzatok vagy egyházi kö-
zösségek a prioritást tekintve, nem a te-
metőüzemeltetést tartják a legnagyobb 
kihívásnak.
Otei.hu: Milyen állapotban vannak a ha-
zai temetők? 
Varga József: A temetők állapotával 
kapcsolatban azt gondolom, hogy a 

vészharangot még nem kell kongatni, 
de nagyobb odafigyelést, fókuszt érde-
melne meg ez a terület. A szakma sze-
rencsére támogatja az MTFE célkitűzését 
és közösen lépünk fel annak érdekében, 
hogy minél több vállalkozás minél na-
gyobb anyagi erőt fordítson a sírkertek 
fejlesztésére. Vagyis míg korábban csak 
az állagmegőrzés volt a cél akár az utak, 
akár a ravatalozók állapotát tekintve, ma 
már egyre több pozitív példát látunk a 
felújításra, a korszerűsítésre. Örvende-
tes módon az önkormányzatok, az egy-
házak is egyre inkább – akár anyagilag 
– is támogatják ezeket a célkitűzéseket. 
Az állapotromlás inkább azokra a teme-
tőkre jellemző, ahol nincs gazdája a léte-
sítménynek. Jó lenne itt is egy minimá-
lis elmozdulást elérni, akár egy központi  
forrás igénybevételével, hogy ne növe-
kedjen tovább országosan az elhagyott, 
az enyészetnek kitett temetők száma. 
Régi igazság, hogy a sírok állapota az 

élőkről mesél. Személyes véleményem, 
hogy nem csak a temetőüzemeltető fele-
lőssége a temetők állapotának megőrzé-
se, fejlesztése. Amennyiben nincs tuda-
tos helyi értékmegőrző törekvés, hiányzik 
a helyi örökséget támogató műemléki 
szabályozás, vagy a családok egyre in-
kább elidegenednek elhunyt hozzátar-
tozójuk kegyeleti gondozásától, akkor  
önmagában nem biztos, hogy hosszú-
távon fennmaradhat vagy szépülhet az 
adott lakóközösség temetője. Meggyő-
ződésem, hogy ma a szakmaért, a hiva-
tásért olyan sikeres vállalkozások vezetői, 
szakemberei dolgoznak teljesen önkén-
tes alapon, akiknek a szavára érdemes 
odafigyelni a döntéshozóknak, a nyilvá-
nosságnak. Ezek az egyesületek – többek 
között az MTFE – azért dolgoznak, hogy 
minél inkább megfeleljünk Széchenyi 
István kijelentésének: „Tiszteld a múltat, 
hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass  
a jövőn.”
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Monumentális temetőt terveztek  
a Gellért-hegyre
A Duna jobb partján magasodó, 235 méteres, meredek sziklafal tekintélyt parancsoló, 
félelmetes, mégis gyönyörű természeti csoda, mely a magyar történelem során szinte 
mindig is szimbolikus jelentőséggel bírt. Ma is a város meghatározó jelképe, biztosan 
akad azonban olyan, vele kapcsolatos történet vagy épp tény, melyről sokan annak el-
lenére sem feltétlenül tudnak, hogy mindennap elsétálnak mellette.

Az 1987 óta az UNESCO Világörökség részét képező hegy területe ma is bővelkedik a 
látnivalókban, egykor azonban még komolyabb szerepet szántak neki, Széchenyi Ist-
ván például felvetette egy nagyszabású temető létrehozásának gondolatát a hegyen, 
ahol a nemzet nagyjai nyugodhatnának, párhuzamot vonva a skandináv mitológia égi 
palotájával, a Valhallával, ahol a hősök kapnak helyet.

A millennium közeledtével több hasonló, nagyszabású terv is nap-
világot látott, Széchenyi fia, Ödön is nemzeti panteont álmodott 
a hegyre, volt, aki kolosszális, a várost fáklyával megvilágító Hun-
gária-szobrot látott volna itt szívesen, míg más hatalmas, akár az 
egyiptomiaknál is nagyobb piramist. Az említett tervekből sem-
mi nem valósult meg. Bár piramis nincs rajta, a Gellért-hegy ma is 
páratlan hely, melynek látnivalói nemcsak a történelem szerelme-
sei számára jelenthetnek kihagyhatatlan programot, de azoknak is, 
akik egyszerűen csak szeretnének megejteni egy őszi sétát a fővá-
ros egyik legszebb helyén.

Hírek – események Összeállította: 
Puskás Béla 

Panelház a halottaknak
Az olaszországi Modenában található San Cataldo te-
mető a 20. század egyik legjelentősebb olasz építé-
szének Aldo Rossinak a nevéhez fűződik, aki 1972-ben 
társával Gianno Braghierivel nyert azon a tervpályáza-
ton, melyet a helyszínen már létező, 19. századi Costa 
temető bővítésére írtak ki. Az építkezést tekintve már 
1978-ban megkezdett, azonban máig befejezetlen 
San Cataldo temető egyszerre félelmetes és filozofi-
kus, nem véletlen, hogy úgy tartják, aki egyszer látta, 
sosem felejti el. Aldo Rossi 1997-ben egy autóbaleset 
következtében életét vesztette, így a temető befeje-
zetlen maradt. Sokak szerint épp ezzel a lezáratlan-
sággal kapta meg alkotása végső lényegét.

Harley a temetőbe
Halottasmotorokat készít egy német férfi, hogy a motorkerékpárok szerelmesei 
utolsó útjukat is Harley Davidsonon tehessék meg. A 48 éves Jörg Grossmann 
nemrégiben készült el első temetési motorjával. A koporsó oldalkocsin fekszik. 
A prototípus ugyan Kawasaki, ám Grossmann kifejezetten Harley-flottát akar 
építeni, terve szerint még az idén tíz kész lesz Szent Mihály motorjából. A fér-
fi becslései szerint évente ezer elhunyt „easy rider” – avagy szelíd motoros – 
családja vagy barátai bérlik majd ki halottasmotorjait, amelyeket alkalmanként 
1200 euróért kölcsönöz, hatszor többért, mint amennyi egy hagyományos ha-
lottaskocsi díja. Szolgáltatását ki akarja terjeszteni Svájcra és más országokra is.
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12 ezer éve hordunk virágot a sírra
Izraeli régészek kimutatták, hogy sírhelyekre már körülbelül 12 700 évvel ezelőtt illatos virágokat ültettek. Az Amerikai Tudo-
mányos Akadémia Proceedings című folyóiratában megjelent cikk szerint ezek a ceremóniák erősítették a népcsoport ösz-
szetartozásának érzését.

A Haifai Egyetem Dani Nadel vezette kutatócsoportja az úgynevezett natufi kultú-
ra temetkezési helyeit tanulmányozta. A kultúra egyik temetőjét az izraeli Karmel-
hegységben, a Rakefet-barlangban tárták fel. Itt összesen 29 csontvázat találtak, 
többségüket egyenként, négyet párosával temettek el. Négy sírhelyet vizsgáltak 
most meg alaposan, ezek korát 13700-11700 évesre becsülik. A régészek számos, a 
sírok köré ültetett virág lenyomatára bukkantak.
A kutatók szerint ennek a kultúrának a tagjai emeltek először sírokat halottaiknak. 
Elképzelhetőnek tartják, hogy a virágültetés a társadalmi eseményeken, például a 
halotti szertartáson megerősíthette a csoport identitását és összetartozását, illet-
ve csökkenthette a szociális feszültséget.  zsálya, menta és a görvélyfű jelenléte 
arra utal, hogy tavasszal a sírok színpompás, illatos virágdíszbe borultak. A lenyo-
matokat kizárólag a sírok körül találták meg, sehol máshol a barlangban. A temető 
talajmintáiból sokféle fitolitet mutattak ki. Ezek az opálszemcsék egyes növények 
sejtjeiben rakódnak le életük során. Amikor a virágok elhervadnak, a fitolitek évez-
redeken át őrzik még a növény egykori jelenlétének emlékét.
Egyes sírok sziklatalaján vésés nyomaira is leltek. Ez talán azt a célt szolgálta, hogy 
a halottakat a megfelelő helyére fektessék, ám lehet, hogy szimbolikus jelentése 
volt.

Van, ahol tilos eltemetni a halottakat
Hogy mi ennek az oka? A permafroszt, vagyis a sarkvidéki ré-
giók állandóan fagyott talaja. A halottakat azért szokták elte-
metni, hogy ne a felszínen menjen végbe a természetes bom-
lásuk, hanem a föld alatt. Csakhogy a sarkvidéken a fagyott 
levegő nemhogy nem segíti, hanem egyenesen akadályozza, 
hogy megkezdődjön a holttest bomlása, és ugyanez a helyzet 
a föld alatt is. A temetőt az után zárták be, hogy felfedezték: az 
ide temetett holttesteket örökre tartósítja a hideg. Az átlaghő-
mérséklet csak három hónapra szökik nulla fok fölé, így egy-egy 
temetés során voltaképp csak egy óriási, természetes fagyasz-
tóba helyeznék a holttestet, ez pedig nem csak az elhunytat, 
de a halálát okozó vírusokat is konzerválná. Ahol mindez meg-
történik a svédországi Longyearbyen amely otthont ad a világ 
legészakibb mobiltornyának, autókereskedésének, egyetemé-
nek, bárjának, művészeti galériájának, repülőterének, tűzoltósá-
gának, bankautomatájának, és persze a legészakibb kebabosnak 
is. Vannak azonban ennél meglepőbb tények is: a környéken kó-
száló jegesmedvék miatt a város területét tilos fegyver nélkül el-
hagyni, az állandó hideg miatt a helyi lakosok csak korlátozott 
mennyiségű alkoholt vehetnek, a macskatartás pedig a környék 
madarainak túlélése érdekében tilos.
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Belejöttünk a versenyzésbe. A Tren csény-
ben, két évente megrendezésre kerülő 
Slovak Funeral 2018. szakkiállítás kísérő-
rendezvényeként bonyolították le négy 
ország, 18 csapatának részvételével a V4-
ek Nemzetközi Sírásó versenyt. Magyar-
országot a hazai győztes székesfehérvári 
csapat, az itthon második helyezett hód-
mezővásárhelyi Kegyeleti Kft. párosa és a 
zalaegerszegi team képviselte.
A hazai versenytől több részletében is el-
tért a szlovákiai megmérettetés. A hely-
színt a kiállítás helyéhez igazították, tehát 
nem temetőben alakították ki a verseny-
pályát. A másik nagy különbség, hogy 

egy rádiós reklámkampány keretén be-
lül, a szlovák Rádió Anténa Rock csapa-
ta népszerűsítette az eseményt és arra 
buzdította a hallgatóit, hogy nevezzenek 
be ők is a sírásó versenyre. Ezzel a hírve-
réssel, öt civil csapatot toboroztak a ver-
senyre. Hangulatában így kevésbé em-
lékeztetett egy szakmai kihívásra, de azt 
mindenképpen kidomborította, hogy 
mennyire embert próbáló feladat sírgöd-
röt ásni. A megmérettetés közönségkap-
csolati értéke is magasan pozitív ered-
ményt mutatott, hiszen a rádió csapata 
folyamatosan kommunikált hallgatósá-
gával a versenyről. 

Más, merésznek tűnő megvilágításba he-
lyezték az esemény népszerűsítését, de 
ezzel nem fogtak mellé. Csapatainkra to-
vábbra is büszkék lehetünk, a második 
és a harmadik helyet is elhoztuk. Ezüs-
töt nyert a magyar bajnok Székesfehérvár 
Városgondnoksága Kft Kegyeleti Központ 
csapata, a bronzérmet pedig a Csongrád 
Megyei Kegyeleti Kft. hozta el.
Gratulálunk a nehéz talajon is kiválóan tel-
jesítő magyar küldöttségnek.

V4-ek Sírásó verseny  
szép hazai sikerekkel
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Mint minden alkalommal, most is komoly 
szakmai témákat feszegettünk szakmai 
előadóink bevonásával.

Az első napon a vacsorát követően kötet-
len szakmai beszélgetés zajlott a tagsá-
gon belül, mely során fórum szerű be szél- 
getések során kiderült, hogy a legna-
gyobb kihívást az idei és elkövetkezendő 
években – mint minden más szakterüle ten 
– a szakképzett munkaerő hiánya okozza. 
A szombati napon került sor a közgyű-
lésre, melyen elhangzott, hogy a 2018-as 
évben milyen tevékenységeket végzett 
a MATESZSZ. Palkovics Katalin tájékozta-
tott, hogy a hétköznapi munkánkon túl 
– ami nap, mint nap egyre több felada-
tot ró a temetkezési szolgáltatókra – meg 
kellett feleljünk az Európai Unió által el-
fogadott új adatvédelmi rendeletnek. 
Szó esett a Magyarországi Temetőfenn-
tartók és Üzemeltetők Egyesülete által 
szervezett III. Országos Sírásó verseny-
ről is, melynek idén cégem és az általunk 
üzemeltett temető biztosított helyszínt. 
Tettük ezt örömmel kollégáinkért, hogy 
minél nagyobb társadalmi elismerést 
szerezhessünk számukra.
Dr. Horváth Zsuzsanna, egyesületünk jo-
gásza feltárta azokat az eseteket, ahol 
tagtársainknak jogi segítségnyújtásra volt 
szükségük. Sajnálatos módon egyre több 
olyan helyzettel szembesülünk, ahol ma-
guk a Kormányhivatalok és az ott dolgo-
zó hivatalnokok értelmezik félre a temet-
kezésre vonatkozó jogszabályainkat.
A Közgyűlést követően került sor a szak-
mai programra, ahol Kiss Zsuzsanna nyu-
galmazott anyakönyvvezető vezetett be 
minket a halotti anyakönyveztetés rejtel-
meibe. Elmondta, hogy milyen esetek-
ben meddig terjed a hatáskörük és mi 
minden múlik egy anyakönyvvezető hu-
mánus hozzáállásán és rugalmasságán; 
hogyan tudjuk megkönnyíteni egymás 
munkáját.
Hívtunk előadót az Országos Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ré-
széről is, ám sajnálattal közölték velünk, 
hogy nem áll módjukban előadót bizto-
sítani számunkra.
A legnagyobb érdeklődést kiváltó elő-

adást Helle Nóra, a Vezetői Siker Kft.  
tulajdonosa és csapata tartotta Szak-
mai kihívás „sokk” a mai munkaerőhiá-
nyos időszakban címen. Előadásuk arra 
irányult, hogy miként lehet a lehető leg-
könnyebben megőrizni a meglévő mun-
kaerőt az anyagi juttatásokon kívül. Ki-
tér tek még arra is, hogy milyen érzelmi 
be állítottságú embertípusok vannak je-
len egy munkaközösségben és ők milyen 
bánásmódot igényelnek a kollégák és fe-
lettesük részéről.
A szakmai előadásokat követően, szoká-
sunkhoz híven az estét egy kellemes han-
gulatú vacsora, előadóművész, valamint 
hajnalig tartó táncos mulatság zárta.

Palkovics Katalin
MATESZSZ elnök

Hadd ragadjam meg az alkalmat e szakmai lap ha-
sábjain, hogy minden kedves kollégámnak ÁLDOTT, 
BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN 
GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNJAK!

MATESZSZ Közgyűlés 
Nyíradonyban
2018. november 23-25 között tartotta idei II. Közgyűlését  

a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete 

Nyíradonyban, a Borostyán-Med Wellness szállóban.
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Nyugdíjas expo
A Budapesti Temetkezési Intézet idén is részt vett a Nyugdíjas expón. A standon a Kegyeleti előtakarékossági szerződést nép-
szerűsítette a cég. A több ezer látogatóból sokan kíváncsiak voltak a szolgáltatásra, mely lehetőség nem biztosítási konstruk-
ció, ezért teljesen kockázatmentes.  A temetés megrendelésekor a felhasznált összeg azonnal rendelkezésre áll.

A hamvak szórása, mint szertartásforma, már több mint két év-

tizede működik temetőinkben. A budai oldalon az Óbudai te-

metőben, a pesti oldalon az Újköztemetőben, és a Csömöri Sír-

kertben alakítottunk ki szóróparcellát. A szertartásforma mind 

a három temetőben szabadtéren, esztétikusan és igényesen ki-

alakított, parkosított környezetben történik. Szabadtéri jellege 

miatt az Óbudai temetőben – és a Csömöri Sírkertben temeté-

si módozat időjárásfüggő, november 19. és március 15. közötti 

időtartamban szünetel.

Az Újköztemetőben télen is van lehetőség szórásra.

A jövőt az innovatív szemlélet, az új lehetőségek, szolgáltatá-

sok bevezetése jelenti. A modernkori társadalomban igény van 

a múltbéli szokások megtartásának figyelembe vétele mellett a 

kegyelet, az emlékezés területén is az új, néha formabontó szol-

gáltatásokra. 

A BTI figyeli más fejlettebb országok kegyeleti szolgáltatásait, 

valamint új ötleteket, fejlesztéseket vezetünk be: ilyen például a 

hamvak légi vagy dunai hajóról szórása, valamint legújabb szol-

gáltatás bevezetése az úgy nevezett Alkony szórás, amikor söté-

tedéskor, a szóráskor a szökőkutat fényekkel világítjuk meg, ez-

zel különlegessé téve a búcsú pillanatait.

Alkonyszórás
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Öntapadós  fémbetűk
-sablonnal szállítjuk
-gyors,egyszerű,bontás nélküli 
szerelés
-több méret ,tipus és szín

16cm 10cm 18cm 10cm 16cm

KRÓM ARANY FEKETE ARANY MATT SILVER BRONZ

PORCELÁNKÉPEK KÉSZÍTÉSE 
MINDEN MÉRETBEN ÉS KIVITELBEN

ROZETTÁK ,KOSZORÚAKASZTÓK
-2 ÉS 3 CM-ES ÁTMÉRŐBEN
-ARANY,KRÓM,FEKETE ARANY,BRONZ

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN KERESZTEK,KELYHEK, VÁZÁK, LÁMPÁK ÉS EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK
RAKTÁRRÓL VAGY  RÖVID HATÁRIDŐVEL.

VÁZÁK ,LÁMPÁK AZ ALÁBBI SZÍNEKBEN RENDELHETŐEK

AMV Hungary/Kovács Csaba ev   061/261-4022   www.amvhungary.hu
1106 Budapest,Porcelán u 3-9  0670/311-6965 amvhungary@gmail.com
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Szigetszentmiklós Budapest mellett, a 
Csepel-szigeten található. Mára a buda-
pesti agglomeráció egyik legfejlettebb 
ipari és kereskedelmi városa, közel 40.000 
lakossal. A terület maga már több ezer 
éve lakott terület volt, a neolitikum idő-
szakából is kerültek elő leletek. Az ása-
tások alapján valószínűsíthető, hogy a 
kelta, az ókori római, a kora- és későkö-
zépkorban is éltek itt közösségek. Mivel a 
város már az őskor idején lakott volt, így 
több kultúra temetkezésére is találtak bi-
zonyítékokat a régészeti feltárások során. 
A város határában három nagy kiterjedé-
sű urnatemetőről tudunk, melyet az M0-
ás szigetszentmiklósi szakaszának épí-
tése és az Auchan áruház építése során 
tártak fel 1992-ben, 2002-ben és 2008-
ban. Ezek valószínűleg a kora bronzkor-
ból származnak. A feltárás több anyaga 
megtalálható a Budapesti Történeti Mú-
zeum és a Szigetszentmiklósi Helytörté-
neti Gyűjtemény anyagai között. Ezekről 
a feltárásokról több vaskos kötet is szü-
letett. 

Őseink pedig a honfoglalás óta lakják 
ezt a területet, erről maga a Csepel név 
is tanúskodik, hiszen Csepel ispán Ár-
pád vezér főlovásza volt, ő maga is ezen 
a területen telepedett le. A Kossuth Lajos 
Utcai Református Templom bővítése so-
rán végzett régészeti ásatások óta pedig 
biztosan tudjuk is ezt, hiszen a templom 

helyén már az Árpád-korban is templom 
állt. 

A jelenlegi várost 1264-ben alapították, 
nevét a csúti adománylevél említi először, 
ebben szerepelt a templom is, melyet 
Szent Miklósnak, a halászok és pákászok 
védőszentjének tiszteletére szenteltek. 
A különböző korok ásatásai azt bizonyít-
ják, hogy a mai Kossuth Lajos utca kör-
nyékén feküdt a középkori falu, erről sok 
korabeli írásos anyag tanúskodik. 1546–
os oklevelekben már úgy említik, mint 
Szigeth Szent Miklóst. A fennmaradt egy-
házi feljegyzések alapján 1562-re már 118 
család élt a településen, ami körülbelül 
8-900 fő lehetett. A XV. század végétől, 
a tizenötéves háború, a tatárok és a tö-
rökök bejövetele után 1634-re a lakosság 
megfogyatkozott és már csak 14 adófize-
tő portája maradt a városnak, ekkor pusz-
tultak el a közeli Lak, Szőlős, Háros nevű 
falvak is az írásos feljegyzések szerint. Az 
eredeti templom a török hódoltság ide-
jén elpusztult, 1708-ban állították helyre, 
amit Bél Mátyás is említ 1737-ben. Innen-
től kezdve a lakosság újra gyarapodásnak 
indult.

A 20. századra a város lakossága folyamato-
san gyarapodott, a lakosság majdnem elér-
te a 4000 főt. A rohamos fejlődés a 20. szá-
zad második felében kezdődött, hiszen már 
a Kádár-korszakban is stratégiai fontosságú 

része volt az országnak, a közelben lévő 
számos ipari és katonai létesítménynek, fő-
leg a Csepel Autógyárnak köszönhetően. 
Szigetszentmiklós a mai napig közkedvelt 
célpontja a Budapestről kitelepülő csalá-
doknak, főleg az M0 miatti jó megközelít-
hetősége miatt, így a lakosság ma már kö-
zel 40 ezer főre duzzadt.

Mint már azt a város történetében is em-
lítettem, már az Árpád-korban is templom 
állt a jelenlegi Kossuth Lajos Utcai Reformá-
tus Templom helyén, így a város első iga-
zi keresztény temetője is itt volt. A keresz-
ténység felvétele utáni Magyarországon, 
I. Szent István királyunk idejében először 
csak ajánlott volt, Könyves Kálmán idejé-
ben pedig már kötelezővé is tették a ha-
lottak templom köré temetését, és ez a 11. 
századtól nem történt másként Szigeth 
Szent Miklóson sem. 2012-ben a Kossuth 
Lajos Utcai Református Templom bővíté-
se kapcsán régészeti feltárásokat végeztek, 
ekkor találták meg az Árpád-kori templom 
romjait és különböző régészeti leleteket ar-
ról, hogy a város lakói hogyan és hova te-
metkeztek. Innen tudjuk azt is, hogy milyen 
tárgyakat vittek magukkal a túlvilágra: szer-
számokat, ékszereket, sőt még lovas sírt is 
találtak, ahol a lovas mellé temették hű jó-
szágát. A templom köré temetkezést több 
évszázadig tartották is a városban, de a be-
kerített templomkert egy idő után szűk-
nek bizonyult, így a templomtól nyugatra 
és keletre 50-100 méterre is temetkeztek, 
ezt több sír is bizonyítja, amely házépítés-
kor került elő. 

A XVI. századtól új temetőt nyitottak, ezt 
már a templomtól kicsit távolabb a mai Gá-
bor Áron utca környékén, de ez a temető 
is megtelt az 1793-as esztendő végére. Ek-
kor újabb temetőt nyitottak, az akkori fel-
jegyzések alapján ez volt a Pap-kert, de az 
1840-es évekre ez is megtelt, így a temető-
től Északra a Bán-kert végében megnyitot-
ták az új temetőt. A temetők megtelésének 
fő oka a városban is, az egész országot is té-
pázó járványok voltak az 1700-as évek má-
sodik felétől. Az 1800-as évektől már a he-
lyi anyakönyvek is feljegyezték a halál okát, 
így pontos adatok is találhatóak arról, hogy 
melyik esztentőben, hányan és milyen be-
tegségben haláloztak el (Simon Albert: Szi-
getszentmiklós története a kezdetektől 

A szigeszentmiklósi temetkezés múltja 

Luigi Ferdinando Marsigli Csepel-szigetről készült térképe 1726-ból
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1945-ig). Járványok idején ezeket a halotta-
kat minden ceremónia nélkül temették el, 
hiszen volt olyan nap, amikor 9 temetést is 
tartottak. 

A város lakossága a reformáció óta nagy 
részben a református felekezet alá tarto-
zott, így a temetkezés is református te-
metőkben történt. 1885-re már több zsi-
dó család is élt a városban, akkor nyitották 
meg a zsidó temetőt a mai Dunaharaszti 
utcában, melyhez a község a saját földjéből 
jelölte ki a helyet. Itt néhány sír még a mai 
napig megtekinthető. Az iparosodás so-

rán egyre többen költöztek be a település-
re, így megnövekedett a katolikus lakosság 
száma is, részükre az 1940-es évek elején a 
temető északkeleti részében külön temető-
helyet jelöltek ki, ahová 1969-ig külön te-
metkeztek.

A jelenlegi temetőt 1840. október 25-én 
nyitották meg a falu mellett, melyet az 
ó-városiak a mai napig Bán-kertnek nevez-
nek, a föld eredeti tulajdonosa Bán Péter 
után. Ez a temető is megtelt már egyszer 
1968-ig, akkor az újratemetést a temető 
elején folytatták, innentől kezdve lett ve-

gyes a temetkezés a városban. A régi re-
formátus temetőben 1840 és 1930 között 
országos hírű festett szív alakú sírkövek vol-
tak, melyek a szigetszentmiklósi temetőn 
kívül az országban csak Balatonudvariban 
fordultak elő. Ezek alatt a gyönyörű és kü-
lönleges sírkövek alatt virágos festésű ko-
porsókat találtak, melyekből ugyancsak 
megmenekítettek darabokat. A régi sírkö-
vekből Vöő Imre vezetésével az 1968-as 
öreg temető bontásából 40 darab sírkövet 
megmentettek, melyekből több darab ma 
is megtekinthető a Helytörténeti Gyűjte-
ményben és pár darab eredeti formájában 
szintén megtalálható még a temetőben az 
Új Ravatalozó melletti területen.
Ezekről a szív alakú sírokról és a temető el-
múlt évtizedeiről, jelenjéről egy következő 
cikkben szeretnék írni.

Becz Tamás Ádám 
SZIGÜ Temetkezés Cégcsoport

FORRÁS: Néhai Simon Albert és Vöő Imre helytörténe-
ti gyűjtései

A jelenlegi temető egy parcellája

 Korabeli anyakönyv

Szív alakú sírkő
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Mindenkinek tiszteletben kell tartani ha-
lála után az elhunyt emberi méltóságát, 
magánéletét, becsületét. Halála után ti-
los olyan állításokat híresztelni, amely az 
elhunyt becsületét csorbítja, nem lehet 
nevét eltorzítva említeni. Életében kinyil-
vánított akarata ellenére személyes ada-
tok, titkok nem hozhatók nyilvánosságra.  
A kegyeleti joghoz tartozik a végtisztes-
ség megadása, az elhunyt földi marad-
ványainak tiszteletben tartása. A kegye-
leti jog a meghalt ember emlékének, jó 
hírnevének megsértése esetén a hozzá-
tartozónak, illetve annak a személynek a 
jogát jelenti, akit az elhunyt végrendele-
ti juttatásban részesített. Ez utóbbi jogi 
személy is lehet. A kegyeleti jog a túl-
élők saját személyiségi joga ( jogi személy 
esetén személyhez fűződő joga), amely 
halottjuk emlékének megőrzéséhez fű-
ződik. A kegyeleti jog csak élő személyt 
illethet meg, mégpedig: tágabb érte-
lemben mindenkit, akiben él az elhunyt 
emléke, szűkebb értelemben pedig az 
elhunyt hozzátartozóit, akit az elhunyt 
végrendeleti juttatásban részesített.

JOGI SZABÁLYOZÁS
2013. évi V. törvény a – Polgári törvény-
könyv – alapján a meghalt ember emlé-
kének megsértése miatt bírósághoz for-
dulhat a hozzátartozó vagy az, akit az 
elhunyt végrendeleti juttatásban részesí-
tett. A kegyeleti jogsértéssel elért vagyo-
ni előny átengedését bármelyik örökös 
kérheti. Több örökös esetén a vagyoni 
előny az örökösöket a hagyatékból való 
részesedésük arányában illeti meg.
A kegyeleti igény nincs határidőhöz köt-
ve, mivel a jogok megsértése bármikor 
bekövetkezhet. 
Meghalt személy emlékének megsértése 
miatt  később is bírósághoz fordulhat a 
hozzátartozó, továbbá az a személy, akit 
az elhunyt végrendeleti juttatásban ré-
szesített. Ha a meghalt személy (meg-

szűnt jogi személy) jó hírnevét sértő 
magatartás közérdekbe ütközik, a sze-
mélyhez fűződő jog érvényesítésére az 
ügyész is jogosult.

SÍRHELYEK
A kegyeleti jog megsértésből szárma-
zó jogviták leggyakrabban a sírhelyekkel 
kapcsolatosak. A személyhez fűződő jo-
gok sérelmét jelenti például az elteme-
tett sírhantjának megszüntetése, fejfájá-
nak eltávolítása.

KÖZÉRDEK
Amennyiben a meghalt ember emlékét 
sértő magatartás közérdekbe ütközik, ak-
kor az ügyész is felléphet a bíróságon,  
a jogosult ( jelen esetben a hozzátartozó 
vagy az, akit az elhunyt személy végren-
deleti juttatásban részesített) hozzájáru-
lásával, és érvényesítheti a jogsértés felró-
hatóságtól független, objektív szankcióit.

KEGYELET, KEGYELETI JOG
A kegyelet érzése az elhunyt személyi-
ségjegyeinek, tetteinek, az egyéni és tár-
sadalmi tudatban tovább élő hatását, 
emlékének tiszta megőrzését jelenti. Ki-
emelt társadalmi fontosságát mutatja az 
is, hogy a magyar jogrendszer komplex 
védelmet biztosít ezzel kapcsolatban. 
Az elhunyt emlékének megőrzését sze-
mélyéhez fűződő jogainak védelme szol-
gálja. Mindenkinek tiszteletben kell tar-
tani halála után az elhunyt magánéletét, 
becsületét, emberi méltóságát. Halála 
után senkinek nem lehet nevét eltorzít-
va említeni, tilos becsület csorbítására al-
kalmas állításokat híresztelni róla, de ke-
vés kivételtől eltekintve jogsértést jelent 
a halott nevének mellőzése akár síremlé-
ken is. Életében kinyilvánított akarata el-
lenére személyes adatok, titkok senkiről 
sem hozhatók nyilvánosságra. 
A kegyeleti jognak van egy másik ol-
dal is: ez a halálhoz, végtisztesség meg-

adásához, a halott földi maradványainak 
tiszteletben tartásához kötődik. A teme-
tés méltatlan körülmények között törté-
nő lebonyolítása sérti a halott emlékét és 
a hozzátartozók kegyeleti jogait. Jogunk 
van megkövetelni, hogy a temetés hely-
színe rendezett, a sírhely a gyászolók ré-
széről könnyen megközelíthető legyen 
és a szállítás is méltó körülmények között 
történjen. A sírt felszámolni és a sírhely-
ről a sírjelet eltávolítani mindaddig, míg 
a megváltási idő le nem járt nem lehet.

KEGYELETI JOG MEGSÉRTÉSE
A polgári jog a kegyeleti jog megsértését 
a „meghalt személy emlékének megsér-
téseként” határozza meg. Kegyeletsértést 
követ el az is, aki a halottat vagy emlé-
két rágalmazással vagy becsületsértéssel 
meggyalázza, síremlékét megrongálja,  
a sírjára helyezett virágokat széttépi és 
szemétbe dobja. 

KIT ILLET MEG A KEGYELETI JOG?
A kegyeleti jog csak élő személyt illet-
het meg, mégpedig: tágabb értelemben 
mindenkit, akiben él az elhunyt emléke, 
szűkebb értelemben pedig az elhunyt 
hozzátartozói, akit az elhunyt végrende-
leti juttatásban részesített, valamint az 
ügyész, ha a meghalt személy jó hírnevét 
sértő magatartás közérdekbe ütközik. Ha 
úgy érezzük, hogy kegyeleti jogaink sé-
rültek, bírósághoz fordulhatunk, hogy a 
bíróság állapítsa meg a jogsértést, köve-
telhetjük a sérelmes helyzet megszünte-
tését, elégtételt, vagy akár kártérítést is.

AZ ELHUNYTAT MEGILLETŐ JOG
Az elhunyt emlékének megőrzését sze-
mélyéhez fűződő jogainak védelme szol-
gálja. Ide tartozik az elhunyt nevének vé-
delme, a személyes adatok és személyes 
titkok védelméhez való jog, a jó hírnév-
hez való jog.

Puskás Béla

Kegyeleti jog
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