
1VIII . évfolyam 2. szám

magyar temetkezés

m a g y a r  t e m e t k e z é s

2011. március

rEform az oTEi-bEn – 
rEndkívüli közgyűlés

Új Emblémája van 
az oTEi-nEk

jogszabály-módosíTás
javaslaTai

szakmai körkérdés

gondoT okoz 
a magas vízállás

valóban jó az
 olcsó kínai grániT? 

nagyobb összEfogásra
van szükség

 szEnT kErEszT TEmETő
kapuvár

TEmETési sEgélyEk
Európában

kEgyElETi szakmai kiadvány
iX. évfolyam 1. szám



2 VIII . évfolyam 2. szám

magyar temetkezés

F900 fehér színben is



12011. március

magyar temetkezés

A szakmai reformok létrehozása mindan�-
n�iunk közös érdeke kell hog� leg�en.

A törekvések elindultak és megn�ugtató, 
hog� az OTEI-n belül is elindult eg� ol�an 
pozitív erő, mel� képes változtatni hosz-
szú évek berögzült szokásain. Mindehhez 
kellett az is, hog� az OTEI elnöki tisztjét 
eg� ol�an, minden tekintetben felelős 
vezető töltse be, mint Horváth József, a 
BTI Zrt. vezérigazgatója.

Megg�őződésem, hog� a változás sze-
le felkapja a mi szakmánkat is és átlendí-
ti azokon az akadál�okon, mel�ekkel nap 
mint nap szembesülnünk kell, hiszen na-
ponta meg kell küzdenünk a mára újra át-

gondolásra szoruló és változtatni szüksé-
ges törvén�i szabál�ok adta keretekkel.
Mindenkinek aki ezen a területen dolgo-
zik közös célja, hog� eg�séges álláspontot 
alakítsunk ki a temetkezési szakmát illető 
törvén�i szabál�ozás megreformálásában. 

Leg�en ez az év a sikeres eg�üttműködé-
sé és a pozitív változásoké.

Mindehhez jó munkát és eredmén�es 
tárg�alásokat kívánok valamenn�i szak-
mabelinek, OTEI-tagoknak és a társszer-
vezeteknek eg�aránt. 

Varga József
a szerkesztőbizottság elnöke

Eltelt néhány hónap korábbi lapszámunk 
megjelenése óta. Ismét tavasz van és ismét a 
megújulásé a főszerep. De nem csak a természet 
kel új életre ebben az időszakban. Mi magunk is 
újból tetterősen, új ötletektől vezérelve látunk 
munkához, hogy szakmánkat előrébb vigyük és 
frissítsük, pozitív szemléletváltással előmozdítsuk 
jelenlegi helyzetét.

tisztelt kollégák!

magyar temetkezés kegyeleti szakmai kiadvány
Megjelenik neg�edévenként

Az Országos Temetkezési Eg�esület és Ipartestület (OTEI) lapja

Felelős kiadó
Országos Temetkezési Eg�esület és Ipartestület elnöksége

1086 Budapest, Fiumei út 16.

szerkesztőség
Hírös Temetkezési Kft. 

6000 Kecskemét Mát�ás királ� krt. 38. 
Tel.: +36-30/9855-424; Fax: 76/ 504-943 
E-mail: mag�artemetkezes@gmail.com
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1. A mérlegbeszámoló tagg�űlésig az alel-
nök vezeti az eg�esületet. 
2. Rendkívüli közg�űlés keretében elnököt 
és – N�akas László lemondását követően – 
1 fő elnökségi tagot választ a tagg�űlés. 
Az elnökség az utóbbi megoldás mel-
lett döntött. A rendkívül nag� érdeklő-
dés mellett megtartott közg�űlésen napi-
rend előtt Simóka Kálmánné dr. kért szót. 
Tájékoztatta a megjelenteket, hog� 2011. 
január 11-én megjelent Index-cikkre re-
agálva, levelet írt G�örg� István főpolgár-
mester-hel�ettesnek. A személ�ét ért vá-
dak miatt az elnökség által megszavazott 
kitüntetést nem veszi át. Köszönetét feje-
zi ki a 10 éves közös munkáért a tagság-
nak és az elnökségnek. Szeretné elkerülni, 
hog� bárkit kellemetlen hel�zetbe hoz-
zon. Eredmén�es munkát kívánt a közg�ű-
lésnek és elköszönt a tagságtól.

A közg�űlésen ezt követően elismerések 
átadására került sor. A temetkezési szak-

mában meghatározó tevéken�séget fol�-
tató szakemberek részére n�ugdíjba vo-
nulásuk alkalmából.

Életműdíjat kapott: Hódi Lajos és Tronka 
István. Mindkét kitüntetett megköszönte 
az elismerést, és arról biztosította a tag-
ságot, hog� munkájukra továbbra is szá-
míthatnak.

Sass Erzsébetnek a Mag�ar Temetkezés újság 
korábbi főszerkesztőjének az elnökség aján-
déktárg�at adomán�ozott. Az elismerések 

az elnökség simóka kálmánné 2010. november 22-ei lemondását kö-

vetően kereste a megoldást a probléma kezelésére. két megoldás kö-

zött kellett választani: 

rendkívüli közgyűlés a megújulás 
reményében
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átadását követően N�akas László bejelen-
tette, hog� a mai nappal lemond az OTEI-
elnökségi posztjáról. Megköszönte az el-
múlt évek során végzett közös munkát, és 
további sikeres munkát kívánt az elnök-
ségnek.
Ezt követően a technikai feladatok elvég-
zése után sor került az elnök és 1 fő elnök-
ségi tag jelölésére majd a választásra.

Az OTEI-elnöki posztra Horváth József a BTI Zrt. 
új vezérigazgatóját jelölte a tagság. Az el-
nökségi posztra két jelölt kapott előzetes 
bizalmat: Benák Mihál� és Tóth István.
A szavazatok összeszámlálásának idejére a 
levezetőelnök felkérte Prutka� Jánost, a BM 
főtanácsosát, hog� tájékoztassa a megje-
lenteket a temetkezési törvénn�el és a ren-
deletekkel kapcsolatosan módosítások le-
hetőségéről.
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Prutka� János azzal kezdte, hog� az ön-
kormán�zati feladatok felülvizsgálata 
fol�amatban van, mel�ben komol� és 
rendkívül drasztikus módosítások lesz-
nek. Ezek a módosítások érintik a temet-
kezési szakmát is.
A jogszabál�-módosítások körébe úg� 
gondolja, hog� az alábbi témák biztosan 
be fognak kerülni:

· urnakiadás és urnák hazavitele
· temetőfenntartás
· díjtételek módosítása
· hamvasztási kellékek szabályo zása 

– környezetvédelmi előírások miatt
· temetkezési szolgáltatás végzésé-

nek feltételei – kamarai regisztráció
· holttestek méltó módon történő 

szállítása
· alkalmazottak kérdése (munkavi-

szony előírásai, EU-s jogszabály elő-
írásai)

· elhunytak külföldről történő szállí-
tása (hamvasztási engedély kiadása)

· temetkezési hely feletti rendelke-
zési jog

· okmányok kérdése (halottvizsgálati 
bizonyítvány)

· cigánytemetések (falazott kripták 
kérdése)

· képzéssel kapcsolatos kérdések 
(szakmai gyakorlatnak igazolása, 
háromszintű képzés)

· polgári búcsúztatók
· halottszállító járművek besorolása
· kegyeleti reklám

Prutka� János az eg�es témákról részletes 
tájékoztatást adott. 
A jogszabál�-változtatás szükségességéről 
szóló tájékoztató után a szavazatszámláló 
bizottság, ismertette a szavazás eredmé-
n�ét. Az OTEI új elnöke eg�hangú szava-
zat alapján Horváth József lett. Az elnökségi 
tagjelöltek közül 26 szavazat kapott Tóth Ist-
ván és 22 szavazatot kapott Benák Mihál�.
Benák Mihál� szerint férfias és törvén�es 
versen�ben maradt alul. A kialakult erős 
versen�ben tisztességes és korrekt véle-
mén�. Köszönet érte!
Éber Istvánné, a kötelező kamarai tagság-
ról, annak a szakmára g�akorolt pozitív ha-
tásairól adott tájékoztatót.
A közg�űlés eg�hangúan döntött az OTEI 
által létesített Közhasznú Alapítván� meg-
szüntetéséről. 
A közg�űlés végül tagfelvételekről döntött. 
Összesen hat gazdálkodó szervezet kérte 
tagfelvételét az eg�esületbe. Az OTEI el-
nöksége ezt a jelenséget rendkívül pozitív 
fejlemén�nek tekintette.

1. SZIGÜ Temetkezési Kft. – Szegedi István
2. SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. – Szegedi 

István
3. Temetkezési vállalkozó, Bagod – Láncos 

József
4. Ercsi – Vajda János
5. Székesfehérvár – Kalmár Tibor
6. Cegléd – Mihucza Zoltán

A közg�űlés eg�hangú szavazattal támo-
gatta a tagfelvételi kérelmeket.

Puskás Béla
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oteI 
embléma

a logó egy kaput szimbolizál, 

amely lehet a földi élet és a 

mennyország közötti átjáró 

bejárata. az arany, méltóságot 

sugall, a fekete pedig az 

elmúlás színe. Méltósággal 

elhagyni a földi életet.

Mi a vélemén�e a új OTEI logóról? 
Gondolatait elküldheti a 
mag�artemetkezes@gmail.com címre.

magyar temetkezés kegyeleti 
szakmai kiadványban 
megjelenő hirdetések 

díjszabásai 2011. január 1-jétől

 Borító hátlap:  130 000 Ft

 Borító belső oldal  120 000 Ft

 1/1 belső oldal  100 000 Ft

 1/2 belső oldal  70 000 Ft

 1/4 belső oldal  40 000 Ft

 1/8 belső oldal  25 000 Ft

 1+1 oldalas hirdetés  
OTEI-tagoknak 140 000 Ft

Importőr és külföldi hirdetési felár : +50%

Hirdetésfelvétel: 
magyartemetkezes@gmail.com
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Jáger urna hirdetés
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Javaslat a temetkezési jogszabályok 
átfogó módosítására

A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. 
XLIII. törvén�, illetve a végrehajtására kiadott 
145/1999. (X. 1.) kormán�rendelet, majd a 
2005-ös rendelet módosítása (121/2005. VI. 
28.) eg�szerre ig�ekezet megfelelni a társa-
dalmi elvárásoknak és az európai uniós elő-
írásoknak. A szakmai szervezetek az elmúlt 
években jelentős munkát végeztek annak 
érdekében, hog� a temetkezési szolgáltatás 
megítélése, társadalmi elfogadottsága javul-
jon. A pozitív változások ellenére, sajnos a 
temetkezési szakmát, érintő törvén�eket és 
rendeleteket eltérő módon értelmezik a te-
metkezési szolgáltatók és a különböző ha-
tóságok. Az is előfordul, hog� a hatóságok 
(közigazgatási hivatal, fog�asztóvédelemi fel-
üg�előség, rendőrség, jeg�ző) állásfoglalása-
ikban területileg is eltérő módon értelmezik 
ezeket a jogszabál�okat. 

A temetkezés területén tevéken�kedő szak-
mai szervezetek (meghatározó módon az Or-
szágos Temetkezés Eg�esület és Ipartestület 
(OTEI) jelentős erőfeszítéseket tettek annak 
érdekében, hog� a temetkezési szolgáltatás 
és temetőüzemeltetés megfeleljen a jogsza-
bál�i előírásoknak, az európai uniós, valamint 
a keg�eleti elvárásoknak. Számtalan javaslatot 
tettünk annak érdekében, hog� jogszabál�i 
körn�ezet biztosítsa a temetkezés és temető-
üzemeltetés  törvén�es feltételeit. Javaslata-
ink eg� jelentős része az előző kormán�zat 
részéről elutasításra került. Súl�os gondnak 
tekintjük azt is, hog� évekig nem volt ol�an 
személ� a szakmát felüg�elő minisztérium-
ban aki rendelkezett volna megfelelő felké-
szültséggel. Ez a hel�zet most ann�iban vál-
tozott, hog� korábban a szakmát felüg�elő 
Prutka� János feladatai közé tartozik ismét a 
temetkezési szakterület. (2000-ben még fő-
osztál�vezető felüg�elte a szakmát.)

Mag�arországon megközelítőleg 5650 te-
mető van, mel�ből 4450 működik. A mű-
ködő temetőkben kerül elhel�ezésre az évi 

130-140 ezer elhun�t, 400 működő vállal-
kozás közreműködésével. A temetkezésre 
vonatkozó törvén�i és jogszabál�i előírások, 
szabál�ok is indokolatlan mértékben hozzá-
járulnak a temetkezési költségek növekedé-
séhez. A temetkezési tevéken�ség három fő 
szereplője közül, temettető, szolgáltató és te-
metőfenntartó önkormán�zat közül a leg-
nag�obb terhet a temettetők viselik. Mivel 
a temetőfenntartók nem tudnak, vag� nem 
akarnak megfelelő pénzt biztosítani a teme-
tő működtetésére, a működéshez szükséges 
költségeket a temettetőkkel fizettetik meg. 
Sokaknak ez megfizethetetlen terhet jelent, 
ezért növekszik fol�amatosan a közköltséges 
temetések, valamint a hazavitt urnák száma. 
Az idősebb generációknak és pszichológiai-
lag is nag� terhet jelent, hog� a temetkezé-
si költségeket nem tudják megfizetni. Ma-
g�arországon a társadalombiztosítás nem 
támogatja a temettetőt. A statisztikai, valós 
adatok alapján az elhun�tak 20-27% már fi-
zetett n�ugdíjjárulékot, de n�ugdíjat nem 
vett igén�be. Több éve hangoztatjuk, hog� 
az uniós országokhoz hasonlóan minden el-
hun�t után a temettető 100 000 forint eg�-
szeri temetési támogatást kapjon a szolgálta-
tókon keresztül. Ez jelenleg 13 milliárd Ft-ot 
jelentene az országnak. Ha fig�elembe vesz-
szük az önkormán�zatok által évente kifize-
tett közköltséges temetések díjait, ez az ösz-
szeg lén�egesen kisebb lehet.

Nag� gondot jelent a halottszállító jármű 
személ�autónak minősítése amel� 25%-kal 
megdrágítja a halottszállítás költségeit. Ért-
hetetlen és indokolatlan szabál�ozás akkor, 
amikor a mentőautó teherautónak van mi-
nősítve. A vámtarifaszám megváltoztatá-
sa jelentősen csökkenthetné a temetkezési 
szolgáltatás költségét. 

A temetkezési törvén� nem ad kellő szabad-
ságot a temetőfenntartóknak jogos díjté-
telek megállapítására, mel� hozzájárulna a 

temetési költségek csökkentéséhez. A teme-
tőfenntartás és -üzemeltetés költségeit a tu-
lajdonosnak kell fedezni. Erre azonban a tu-
lajdonos önkormán�zatoknak, eg�házaknak 
nem áll rendelkezésére a szükséges an�agi 
fedezet. A tulajdonosok arra késztetik, kén�-
szerítik a többségében temetkezési szolgál-
tatást is végző temetőket üzemeltető gaz-
dasági társaságokat, hog� hián�zó összeget 
a temetkezési szolgáltatás többletbevételé-
ből fedezzék. Ezzel közvetlenül járulnak hoz-
zá a temetkezési árak fol�amatos emelkedé-
séhez. Ez ug�an ellentétes az európai uniós 
jogszabál�okkal, de pénz hián�ában a belát-
ható jövőben remén� sincs a változtatásra. 

Az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt 
a hazavitt urnák száma. Az eddigi tapaszta-
latok szerint ennek elsősorban szociális okai 
vannak. A hazavitt urnák sorsa, sajnos, nem 
n�omon követhető, a hozzátartozók belátá-
sa szerint elhel�ezésre kerülhet a lakásban, 
valamil�en intézmén�ben, szétszórhatják a 
saját kertjükben, fol�ókban, tavakban vag� 
a levegőben. A fol�amatosan növekvő haza-
vitt urnák száma miatt belátható időn belül 
ezres, tízezres nag�ságrendű urnák lesznek 
a családok birtokában. Megg�őződésünk, 
hog� sürgősen rendezni kell törvén�i szinten 
is a hazavitt urnák sorsát. 

Sokat javítana a temetkezési szakma hel�ze-
tén a kötelező kamarai tagság. Jó néhán�, a 
törvén�es működést és a keg�eleti jogokat 
érintő kérdés oldódna meg amel�re eddig 
nem találtunk megfelelő megoldást. A szak-
mai szervezeteknek valamenn�i általunk fel-
vetett kérdésre van – remén�eink szerint 
– mindenki számára elfogadható javaslata. 
Készek és képesek vag�unk a megfelelő szer-
vekkel a jogszabál�-változtatások előkészíté-
sének azonnali megkezdésére. 

Puskás Béla, Szekrényes András 

a temetkezési szolgáltatással és temetőüzemeltetéssel szemben az el-

múlt években folyamatosan nőtt az elvárás a magasabb színtű tevé-

kenység végzésére.
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az alábbiakban ismertetünk egy konkrét esetet. 
Eg� cég, akinek főtevéken�sége a temetkezés, eg� 
településen megbízza az orvosi üg�eleti szolgálat 
gépkocsivezetőjét, hog� e településen bérelt he-
l�iségében temetésfelvételt végezzen. (A telepü-
lés nincs cégkivonatában fióktelepként bejelentve.) 
Kihel�ez eg� gépkocsit és átadja vezetésre ezen al-
kalmazottjának. Az alkalmazott néhán� hónap el-
teltével – kiváltja és megkapja a magánvállalkozói 
igazolván�át temetésszolgáltató, temetőüzemelte-
tő stb. tevéken�ségekre.
[(A 2009. évi CXV. törvén� az eg�éni vállalkozóról és az 
eg�éni cégről 6. § (1)…a bejelentésnek tartalmaznia 
kell d) „a székhel�, valamint szükség szerint a telep-
hel� (telephel�ek) és a fióktelep (fióktelepek) címét”.
Tehát itt is érvén�esülnie kell a Ttv.-ben előírt köve-
telmén�nek, hog� e tevéken�séget csak engedél�e-
zett telephel�en, illetve fióktelepen lehet végezni.)]
A törvén�eket betartó cég bejelentést tesz az en-
gedél�ezési hatáskörrel rendelkező jeg�ző felé, kéri 
a kivizsgálását az engedél� kiadásának. (2010. jú-
lius 22.) Hivatkozik arra, hog� a temetkezési szak-
ma tisztaságának védése gazdasági társaságának 
is kötelessége. Becsatolja leveléhez mellékletként 
a temetkezési szolgáltatási tevéken�ség, valamint a 
temetőüzemeltetés feltételeit tartalmazó törvén�-
hel�i hivatkozásokat, valamint a hel�i okmán�iro-
dától kapott „Vállalkozási tanácsadó” tájékoztatót. 
Kijelenti, bizon�ítani tudja, hog� a magánvállalkozó 
nem felel meg a törvén�i feltételeknek.
Válasz: Az adott vállalkozást hatósági ellenőrzés alá 
vonja a jeg�ző. Levelének dátuma: 2010. július 28.
2010. augusztus 15-én a cég üg�vezetője megtudja, 
hog� alkalmazottja magánvállalkozó lett, és megbi-
zon�osodott róla, hog� adott napon eg�ik temetést 
a munkaadója, másik temetést már magánvállalko-
zása részére bon�olította. Megszakítja a kapcsolatot.
A magánvállalkozó eg�személ�es kft.-t alapít. Fő te-
véken�ség: temetkezés. Bejeg�ezve: 2009. 09. 09. 
Eg� időben magánvállalkozó és társas vállalkozó.
(2009. évi CXV. tv. az eg�éni vállalkozásról és az eg�é-
ni cégről: 3. § (2): nem lehet eg�éni vállalkozó: d) aki 
eg�éni cég tagja vag� gazdasági társaság korlátlanul 

felelős tagja. A cégbíróság nem vizsgálja.) A kft. a cég-
kivonat tanúsága szerint csak székhell�el rendelkezik.
(2006. évi V. törvén� a cégn�ilvánosságról, a bírósá-
gi cégeljárásról és a végelszámolásról 7. § (1) A cég 
székhel�e a cég bejeg�zett irodája.
(2) A cég telephel�e a tevéken�ség g�akorlásának 
… hel�e, amel� a cég székhel�étől eltérő hel�en ta-
lálható, a cég fióktelepe…)
A tevéken�ség csak telephel�, illetve fióktelep meg-
léte esetén kezdhető el. A tevéken�ség ebben az 
esetben külön engedél�köteles az 1999. évi XLIII. 
Ttv.-ben foglaltak szerint. 
az egyszemélyes kft.-nek nincs telephelye, ill. 
fióktelepe, s így engedélye sem a temetésszol-
gáltatói tevékenység végzésére, mégis temet.
APEH áfaalan� n�ilvántartás: A személ� neve szere-
pel magánvállalkozó adószámnál és társas vállalko-
zás adószámnál is. Ez törvén�ellenes állapot, mel� az 
APEH n�ilvántartásában rögzítve van.
2010. október 13-án az engedél�ezési hatáskörrel 
rendelkező jeg�ző felé a beadván�át kiegészítette a 
törvén�eket betartó temetkezési szakcég hivatkoz-
va arra, hog� nevezett még e napon is magánvál-
lalkozó és eg�személ�es kft.-ként van jeg�ezve az 
APEH áfaalan� adatbázisa szerint.
Becsatolta a…település honlapjáról lekért „orvosi 
üg�eleti rend októberben” adatlapot, ahol nevezett 
neve rendszeresen szerepel, mint az orvosi üg�eleti 
rend teljesítésére beosztott dolgozó. 
(Az 1999. évi XLIII. törvén� a temetőkről és temet-
kezésről 29 §. (1) bekezdése lerögzíti: Egészségüg�i 
intézmén�ben az orvos, az egészségüg�i feladatot 
ellátó vezetői megbízású alkalmazott, továbbá az 
egészségüg�i feladatot ellátó alkalmazott nem le-
het temetkezési szolgáltatást végző eg�éni vállal-
kozó, illetőleg gazdasági társaság tagja, vezető tiszt-
ségviselője vag� alkalmazottja.) 
Továbbra is fenntartja a vélemén�ét, mel� szerint 
a 182/2009. (IX. 10.) Kormán�rendelet 176. §-ában 
meghatározott temetkezési szolgáltatási tevéken�-
ség végzése feltételeinek nevezett nem felel meg.
Ismételten kéri a jeg�zőt, mielőbb intézkedjen, hog� 
a kft. a temetésszolgáltató tevéken�ségét azonnal 

szüntesse be, mivel annak végzésére az engedél�t 
nem kapta meg. Kéri továbbá, hog� a 2006. évi V. tör-
vén� a cégn�ilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és 
a végelszámolásról 77. § (1) bek. ba) pontja szerint in-
dítson törvén�ességi felüg�eleti eljárást, mert erre jo-
gosult a cég tevéken�ségének ellenőrzésére jogosult 
hatóság vag� közigazgatási szerve. A Közigazgatási 
Hivatalhoz fog fordulni a cég, ha a jeg�ző nem lép.
(2010. október 5. Az eg�személ�es kft. eg� g�ászoló 
családot háromszor keresett fel, hog� nála vásároljon, 
ő temesse. Az elhun�t három g�ermeke panaszbeje-
lentést tett a település jeg�zője felé.) A magánvállal-
kozó magánvállalkozói engedél�ét visszaadta az en-
gedél�ezési hatáskörrel rendelkező jeg�ző részére.
az engedélyezési hatáskörrel rendelkező körzet-
központi jegyző 2010. október 21-én kelt levelében 
értesítette az egyszemélyes kft.-t, hogy telephely 
ill. fióktelep hiányában, illetve, hogy ennek meg-
kérése nincs folyamatban, betiltotta a temetés-
szolgáltatói tevékenység végzését. A fellebbezé-
si határidő 2010 november 15-én lejárt, fellebbezés 
nem történt, tehát a végzés jogerőre emelkedett.
Fentiek ellenére a vállalkozás halottat szállított be 
2010. november hó 16-án a törvén�eket betartó te-
metkezési szakcég által üzemeltetett temető ravata-
lozójába, majd a cége székhel�én végzett temetést 
2010. november 19-én. A törvén�esen működő cég 
bejelentéssel élt a vállalkozás ellen a körzetközpon-
tot ellátó jeg�ző felé, és bizon�ító okiratként becsa-
tolta az általa kiállított számla fén�másolatát, valamint 
a temetésről készített fén�képeket, mel�ek tanúsít-
ják, hog� az eltiltás ellenére az egyszemélyes kft. 
folytatja a tevékenységet. 
A tevéken�ségtől eltiltó határozatban a következők 
állnak: „Felhívom a kötelezett fig�elmét, hog� a ha-
tározatban elrendeltek nem teljesítése esetén eljárá-
si bírság kiszabásának van hel�e, mel�nek legkisebb 
összege esetenként 5.000 Ft, legmagasabb összege 
jogi személ� esetében 1.000.000 forint, amel� bírság 
ismételten is kiszabható.” Innentől kezdve a törvé-
n�esen működő cég várja, hog� a körzetközpontot 
ellátó jeg�ző mil�en pénzbírsággal sújtja a törvén�-
telenül működő eg�személ�es kft.-t. Folytatjuk…

Tisztelt Kollégák!
 A lapunkban említett esetek példaértékűek és azt 
jelzik, hogy a törvényeket betartó vállalkozások 
szinte semmi védelmet nem kapnak a szabály-
talanul tevékenykedő vállalkozásokkal szemben. 
Lapunkban most elindítottunk egy sorozatot, 
amellyel azt szeretnénk elérni, hogy az intézke-
désre jogosult hatóságok figyeljenek fel a szak-
mában tapasztalható rendellenességekre. Bízunk 
benne, hogy a rovat a példák erejével segítséget, 
és főleg megoldási javaslatokat is tud majd nyúj-
tani a problémájukkal hozzánk fordulóknak.

Közgazdasági, Jogi és Etikai bizottság 

Mit tehet egy temetkezési szakcég aki betartja a törvényeket egy 
olyan vállalkozóval szemben, aki nem?

bizonyára több vállalkozásnak okozott gondot, hogy olyan vállalkozás dolgozik 
a környezetében, aki nem felel meg a törvényben leírt feltételeknek. nem kevés 
energiába kerül és hosszú időbe, amíg jogerős döntés születik, s mint alábbiak-
ban fogjuk látni, a jogerős döntéssel meghozott határozat még sincs betartva.

„Fórum”
mai magyar valóság!
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„Nagyobb összefogásra és egymásra 
figyelésre lenne szükség!”

mikor alakult a céged, mi volt a tevé-
kenység a kezdetekkor?

A G�ulai Pietas Kft. 1991. december 30-án 
alakult meg, az országban eg�edülálló-
ként, a katolikus és református eg�há-
zak összefogása révén, mivel az állami 
temetkezés a fenti időpontban meg-
szűnt G�ulán, íg� az elhaltak temeté-
séről továbbra is gondoskodni kellett.  
A kezdeti időszakban a megalakulást kö-
vetően csak temetkezési szolgáltatással 
foglalkozott a cég, az irodai dolgozókkal 
eg�ütt minteg� 5 fő volt foglalkoztatva. 
1997. február 1-jével kerültem üg�veze-
tőként a Pietas Kft.-hez. Ezt követően a 
kft. jelentős változáson ment keresztül, s 
mivel tevéken�ségét csak G�ula városá-
ban végezte, elsődleges feladatnak te-
kintettem a Pietas terjeszkedési stratégi-
ájának új alapokra hel�ezését. Jelenleg 
a társaság állomán�ában 28 fő főfoglal-
kozású alkalmazott tevéken�kedik. Több 
városban vag�unk jelen temetkezési és 
temetőüzemeltetési szolgáltatással. Ma 
már 11 temető van a kezelésünkben, 
amel� részben eg�házi, részben önkor-
mán�zati temető.

milyen terveid vannak a jövőre néz-
ve, mint a térség meghatározó temet-
kezési vállalkozója?

Tekintettel arra, hog� azokon a területe-
ken ahol temetkezési szolgáltatást vég-
zünk, ott kialakult szokások vannak, íg� 
azok maradéktalan betartása és betarta-
tása az elsődleges feladatom. Üg�félfo-
gadóinkat fokozatosan átalakítjuk a mai 
elvárásoknak megfelelően, ol�an teljes 

körű szolgáltatást n�újtani a hozzátarto-
zóknak, hog� azok teljes megelégedés-
sel leg�enek, bevezetjük az eg�ablakos 
üg�intézést, mindent eg� hel�en lehet 
elintézni. Temetőink eg� része számító-
gépes n�ilvántartáson van, jelenleg fo-
l�ik a többi temető számítógépes n�il-
vántartásba vétele. Fol�amatban van 
a temetkezési szakmához kapcsolódó 
virágbolthálózat kiépítése is.

milyennek ítéled meg a szakma jövő-
jét? miben kellene változtatni a szak-
mának?

A szakma jövőjét elég kritikusnak látom, 
a temetkezési szakma sajnos nag�on fel-
hígult, ol�an vállalkozások vannak a pia-
con, amel�eknek semmi keresnivalójuk 
nem lenne ebben a szakmában. Ez alatt 
azt értem, ol�an erős konkurenciaharc 
fol�ik a szakmán belül, amel� már veszé-
l�ezteti a szakmában tisztességesen dol-
gozók presztízsét. Nag�obb összefogásra 
és eg�másra fig�elésre lenne szükség, íg� 
talán ezt a keg�eleti szakmát visszatud-
nánk emelni az őt megillető hel�re. Eg� 
gondolat a szakmai változásnál: végre el 
kellene érni, hog� a temetkezési szolgál-
tatások tevéken�ségüket megfelelő öltö-
zetben (formaruha) végezzék, és még ne 
felejtődjön el a kék és barna színű mun-
kaköpen�. Sokat javítana a temetkezé-
si szakma hel�zetén eg� szakmai kama-
ra létrehozása, ezzel a lakosság körében 
a keg�eleti szakma megítélésén is javíta-
nánk. Jelenleg nincs eg�séges n�ilvántar-
tás azokról a személ�ekről, akik „temetke-
zési szolgáltató” végzettséget szereztek, 
íg� adott esetben képtelenség kiszűrni a 

hamis igazolvánn�al rendelkezőket, pe-
dig a szakma jövőbeni letisztulása érde-
kében elengedhetetlen volna.
De lehetne beszélni a kellékg�ártókról 
és beszállítókról is, tisztességesen elké-
szített kellékekért tisztességes árat kel-
lene fizetni, nem pedig leszorított ára-
kon vásárolni. Temetők üzemeltetése és 
az azzal kapcsolatos temetők fenntartá-
sára nincs pénz, az elvárások érthetően 
a hozzátartozók részéről eg�re nag�ob-
bak, íg� a temetők eg� része elhan�a-
golttá, gondozatlanná válik, ezen állami 
beavatkozással sürgősen változtatni kell, 
mivel a lakosság an�agilag már nem ter-
helhető. Az már más kérdés, hog� orszá-
gunk eg� temető lett, gondolok itt arra, 
hog� a hozzátartozók szeretteik hamva-
it haza viszik és a lakásukon tartják. Csak 
a további sorsuk ismeretlen, megg�őző-
désem, hog� titokban el vannak temet-
ve a már meglévő családi sírokba, íg� is 
spórolva a temetési költségeken. Arra 
azonban senki nem gondol, hog� ezek 
az elhaltak, illetve azok n�ughel�ei sem-
mil�en temetői n�ilvántartásban nem 
szerepelnek, íg� a későbbiek során azo-
nosíthatatlanná válnak.

Balogh Károly

bemutatkozik békés megye meghatározó szakmai szereplője. 

Munkatársunk a helyi sajátosságokról, a cég alakulásáról és a szakma 

jövőjéről kérdezte Dorogi jánost, a gyulai székhelyű Pietas kft. 

ügyvezető igazgatóját. 
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Porondon a temetkezési törvény

mi a legfontosabb hiányossága a tör-
vénynek, illetve a hozzá tartozó rende-
letnek?

Szurgyi Barnabás: A törvén� és a rendelet 
1999-ben készült, akkor is sok vitatható 
résszel, de mégis korszakalkotó volt, az 
1970-es rendelkezések után. A legnag�obb 
probléma, hog� az eltelt közel 12 év alatt 
nem lett karbantartva! Ezalatt az időszak 
alatt eg�etlen lén�eges törvén� vag� ren-
deletmódosítás nem történt, hol ott a válto-
zó világ ezt megkövetelte volna. A 2002 
után regnáló kormán�ok nem tekintették 

igazán szívüg�üknek a temetkezéssel ösz-
szefüggő problémák megoldását, holott a 
temetkezési kultúra a nemzeti kultúra szer-
ves része, annak színvonala a temetők, sír-
kertek, emlékhel�ek állapota lén�egesen 
meghatározó az egészre nézve is.

Benák Mihály: A jelenlegi temetkezési tör-
vén� sok sebből vérzik, de talán a legna-
g�obb hián�ossága az, hog� a hozzátarto-
zók kontrollálatlanul elvihetik haza az urnát. 
Saját vállalkozásunkban a hamvasztások 
2/3-át a hozzátartozók elviszik haza, úg� 
gondolom, ez tarthatatlan. A törvén� másik 

nag� és talán a legnag�obb hián�ossága 
az, ami már a körn�ező országokban évtize-
dek óta nag�on jól működik, az alan�i jo-
gon járó állami temetkezési hozzájárulás. 
Ebben a kérdésben ha sikerülne áttörést el-
érni, akkor a szakma eg� kicsit stabilizálód-
hatna, emellett eg� sor probléma is megol-
dódna, pl. a szakma kifehéredne, átlátható 
lenne a szolgáltató működése, ki lehetne 
szűrni az ún. hiénákat stb.

Takács Péter: A temetkezési törvén� eg� 
mindenre kiterjedő, alaposan elkészített ke-
retszabál�okat tartalmazó törvén�. A végre-

Körkérdés egy aktuális témáról

a temetkezési tevékenység kereteit is jogszabályok szabják meg. Magyarországon az 1999. évi 

temetkezésről szóló törvény szabályozza azokat a kérdéseket amelyek alapján a temetkezési 

szolgáltatóknak, temetőüzemeltetőknek végezni kell tevékenységüket. Mint minden jogforrás, ez is 

időszakonként frissítésre szorul, hiszen a társadalmi igények változnak, a megváltozott körülményeknek 

már nem felel meg a törvény, új megoldásra váró problémák kerülnek felszínre. a 2011-es év változást 

hozhat a temetkezésben, hiszen átfogó reformot sürget a szakma, és ez az említett törvény módosításával 

valósítható meg. a Magyar temetkezés három vállalkozót kérdezett meg, mi a véleményük a törvényről, a 

szakmáról, és milyen irányban változtatnák az előírásokat.

Szurgyi Barnabás: a veszprémi székhelyű 
Kegyelet 2000 Kft. ügyvezető igazgatója, a Te-
metkezési Vállalkozók Dunántúli Egyesületé-
nek elnöke

Benák Mihály: a szegedi székhelyű Funerál 
Kft. ügyvezető igazgatója

Takács Péter: a kemecsei székhelyű Takács 
Plusz Ker. Kft. ügyvezető igazgatója
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hajtására hozott kormán�rendelet szintén 
jó. A módosításokat eg�-eg� pontban le-
hetne változtatni, például a temetőüzemel-
tetéssel kapcsolatban, az ellenőrzésével és 
a betartatásával, vag� a temetőfenntartási 
hozzájárulás mértékének megállapításával 
kapcsolatban. (Utóbbinál a mindenkori sír-
hel�díj a mérvadó, de ez az összeg néha a 
sírkövesek, kőfaragók által otthag�ott hul-
ladék elszállítását sem fedezi.) A temető-
üzemeltetői feladatok kibővítése, vag� 
korlátozása a temetések alkalmával vég-
zett munkákra vonatkozóan szintén fontos 
megoldandó problémákat vet fel.

milyen problémák veszélyeztetik ma 
leginkább a szakmát?

Szurgyi Barnabás: A színvonaltalan temet-
kezési szolgáltató társaságok soha nem lá-
tott mértékű elszaporodása. Nem színvo-
nalemelésre törekedve, a g�ors minél 
nag�obb haszonszerzésre minden eszközt 
megragadó cégek sokasága alapvető isme-
retek nélkül. A szakvizsga megszerzéséhez 
szükséges tanfol�amok, a vizsgáztatások 
ma már nem megfelelő színvonalúak. Tes-
sék összehasonlítani 2002-vel. Akkor még a 
Kecskeméti Főiskola tanárai oktattak, vizs-
gáztattak, sőt annak főigazgatója szemé-

l�esen. Bárki könn�edén megszerezheti a 
bizon�ítván�t még érettségi vizsga nélkül 
is, ami a jelenlegi törvénn�el is ellentétes!  
A törvén�, annak végrehajtási rendelete, a 
különböző minisztériumi rendeletek be 
nem tartása, tartatása. Az, hog� a települési 
jeg�zőkre van bízva, eg�szerűen non-
szensz! Nincs kötelező kamarai tagság, ami 
szerintem feltétlenül szükséges lenne, mert 
szakmai lag csak íg� lehetne valamil�en 
kontrollt alkalmazni.

Benák Mihály: Erről a kérdésről nag�on so-
kat és sokáig lehet beszélni, de talán az első 
és legfontosabb probléma a pénztelenség. 
Az emberek ann�ira el vannak adósodva, 
hog� szeretteik végtisztessé gét an�agi 
okok miatt nem tudják teljesíteni, ami ter-
mészetesen kihat a szakmára is.

Takács Péter: A sírásás és belső halott-
szállítás mellett az önkormán�zatok ren-
deletben sok hel�en kötelezővé tették a 
hantolást is, mint üzemeltetői feladatot. 
Ennek az eredmén�e az, hog� eg� teme-
tés alkalmával n�olc ember is áll a sírnál, 
mivel a leeresztést a temetkezési vállal-
kozó végzi. Ebből adódóan nem eg�szer 
némel�ik munkafol�amat többszöri le-
számlázása, valamint a munkát végző 
személ�ek összekülönbözése is zavarja a 

szertartást. Szintén komol� probléma az, 
hog� a törvén�eket nehezen tudják be-
tartatni a hel�i jeg�zők, ezért fontos len-
ne, hog� számukra világosabb útmutató 
álljon rendelkezésre a végrehajtás tekin-
tetében.

szigorítaná-e a temetkezési jogosít-
ványhoz jutást? korlátozná-e a vállalko-
zók számát, vagy egyszerűen a piacra 
bízná, hogy mennyi temetkezési cég 
maradhat életképes? 

Szurgyi Barnabás: Válaszom eg�értelműen 
igen! A vállalkozások korlátozását alapvető 
követelmén�szintek felállításával határoz-
nám meg. Az alapvető szakmai kritériumok 
betartása, betartatása, ellenőrzése elen-
gedhetetlen. Itt jeg�zem meg, ha a jelenle-
gi jogszabál�ok betartatása következetes 
lenne, megfelelő szakmai ellenőrzéssel a 
jelenlegi szolgáltatók kb. fele azonnal be-
zárhatná a vállalkozását.

Benák Mihály: Ahhoz, hog� a temetkezési 
szakma színvonala a szolgáltatás terén vég-
re emelkedjen, ahhoz több szolgáltatási 
engedél�t nem kellene kiadni. Semmikép-
pen sem a piacra kell bízni eg� il�en kén�es 
és speciális területet.
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Takács Péter: A temetkezési szolgáltatók 
jogosítván�hoz jutása szigorú. A vállalko-
zások száma is csökkenne, hog� ha valaki 
ellenőrizné, hog� be is tartja-e minden 
temetkezési vállalkozó ezeket a törvén�-
ben előírt feltételeket. Nem gondolom, 
hog� eg� vag� két bejelentett alkalma-
zott megfelelő számú szakszemél�zetet 
jelent temetéslebon�olításhoz. Eg� eg�-
séges regisztrációs rendszer lenne a meg-
oldás ahol a temetkezési szolgáltatókat 
eg�szerűen ellenőrizni lehet. Könn�ebb-
ség lenne ez üzemeltetői szempontból is, 
mivel a temetőüzemeltető nem kérheti 
be az összes – törvén�ben előírt – feltétel 
meglétét bizon�ító okiratot, igazolást a 
temetkezési szolgáltatóktól, amikor te-
metést kíván végezni más temetőben, és 
a valódiságát sem tudja ellenőrizni. A pi-
acon részt vevő megfelelő jogosítván�-
n�al rendelkező vállalkozóknak hel�e van 
a piacon. Az egészséges konkurencia a 
temetkezési szolgáltatás minőségét is ja-
vítja úg�, mint bármel�ik más üzletág-
ban. A temetkezési törvén� által előírt fel-
tételek, és a magas színvonalú temetés 
lebon�olításához, a megfelelő, biztonsá-
gos, korszerű munkakörülmén�ek megte-
remtéséhez és fenntartásához igen maga-
sak a költségek. Ahhoz, hog� törvén�esen 
tudjon működni eg� temetkezési vállal-
kozás, kell eg� minimumtemetés-szám 
(350-400) évente, ami fedezni tudja az 
ezzel járó költségeket. Ez a válaszom arra 
a kérdésre, hog� menn�i cég maradhat 
életképes. 

Hogyan képzeli el 10 év múlva a hazai 
temetkezési szokásokat? Hogyan le-
het alkalmazkodnia a szakmának 
ezekre a kihívásokra?

Szurgyi Barnabás: Valószínűsítem, hog� 
nag�mértékben fog nőni a hamvasztásos 
temetések száma, ami már az elmúlt évek-
ben is tapasztalható volt, és jelenleg is nö-
vekvő tendenciát mutat. Alkalmazkodni 
mindenekelőtt a minél színvonalasabb szol-
gáltatásokkal lehet. A ham vasztóüzemi bú-
csúztatások elterjesztésével, színvonalas 
épületek és technikák alkalmazásával. Példa-
ként említhetném a g�őri krematóriumot.

Benák Mihály: Ezt nag�on nehéz megjó-
solni előre, de ha az elmúlt 10 évet vesz-
szük alapul, sajnos nem sok jó vár a szak-
mára. Ez idő alatt az árbevételünk 

jelentősen csökkent, mel� fol�amat a mai 
napig tart. Úg� gondolom, hog� az em-
berek temetkezési kultúrája fog g�ökere-
sen megváltozni, a minél olcsóbb és eg�-
szerűbb szolgáltatásokat fogják igén�be 
venni.

Takács Péter: A gazdasági fellendülés ta-
lán visszaállíthatja a 10 évvel ezelőtti hel�-
zetet, amikor a hozzátartozók a szokások-
nak megfelelően a legszebb, legpazarabb 
kellékeket választották. A ravatalozók fel-
újításra kerülhetnek, korszerűsödnek (új 
drapériák, modern hangosító be ren de zé-
sek). A temetkezési szokások és hag�omá-
n�ok, vag� az emberekben meglévő élet-
érzések valószínűleg nem változnak.  
A koporsós temetéseket vidéken nem ve-
szél�ezteti a hel�hián�, ezért az előn�ben 
lesz a hamvasztással szemben. Az eg�házi 
szertartások is előn�ben maradnak a pol-
gári búcsúztatással szemben.

a temetkezési biztosítás a fejlett or-
szágokban évtizedek óta általános 
gyakorlat, a színvonalas temetéseket 
a biztosítók fizetik. Hogyan látja a te-
metésbiztosítás lehetőségét magyar-
országon?

Szurgyi Barnabás: Az igazi probléma vé-
lemén�em szerint az, hog� nem terjedt el 
ez a fajta gondoskodás a mag�ar társada-
lomban, bár tudomásom szerint a két vi-
lágháború között működött ehhez ha-
sonló. Valószínűsítem, hog� ennek okai 
között jelentős szerepet játszik, hog� a II. 
világháború után felnőtt több generáció, 
amel� időszak alatt erre nem volt lehető-
ség és mint tudjuk a temetkezéssel kap-
csolatos szokások nehezen változnak, de 
ez nem csak nálunk van íg�. Jó lenne 
ezen a területen is minél g�orsabb ered-
mén�eket elérni a biztosításkötések irá-
n�ában.

Benák Mihály: Sajnos, erről a témáról 
nem túl jók a tapasztalataim. A jelenlegi 
elhun�tak elen�észő hán�ada köti meg 
előre a temetkezési biztosítását, ebből 
eredően a biztosító által finanszírozott 
temetések száma is nag�on csekél�.

Takács Péter: Működési területünkön 
még mindig tabu téma a halál, halottal 
összefüggő dolgok. Nem szeretünk be-
szélni róla, félünk tőle. A temetkezéshez 

kötött biztosítás megkötésekor ebbe a 
rettegett érzésbe csöppenünk. Akkor jö-
vünk rá, hog� erre mil�en nag� szükség 
volt, amikor fel kell használnunk. A család 
legnag�obb segítsége, és talán a fájdal-
mának en�hítésére is szolgál, hog� az 
an�agi fedezet teljesen vag� eg� része 
már adott a temetés lebon�olításához.  
A temetésbiztosítások vállalkozásunkban 
kis szerepet játszanak, de fenntartjuk a le-
hetőséget az il�en módon történő fizetési 
lehetőségnek.

az egyik hazai bank új termékkel kíván 
piacra jutni a szakmában. segítené-e a 
szakma fejlődését egy temetkezési 
gyorskölcsön? Ön forgalmazná-e?

Szurgyi Barnabás: Megítélésem szerint 
igen, segítené. Én pedig segítséget tud-
nék n�újtani a forgalmazásban.

Benák Mihály: Természetesen bevezet-
ném szolgáltatásunkba a g�orskölcsön 
üg�intézését is.

Takács Péter: Szolgáltatási területünkön 
élő emberek szívesen vennének fel 
g�orskölcsönt, akár erőn felül is, hog� a 
hozzátartozójukat méltón búcsúztat-
hassák el. Az érzelmileg könn�ebben 
befol�ásolható állapotban (il�en ha va-
laki közeli hozzátartozóját veszíti el, és 
neki kell gondoskodni a temetésről) ta-
lán kicsit meggondolatlanul is kihasz-
nálja a kínálkozó lehetőséget. Az erőn 
felül felvett kölcsön viszont utólag még 
nag�obb terhet róna a családra, mintha 
eg�szerűbb, szerén�ebb, keg�elethez 
éppúg� méltó kellékeket és szolgálta-
tást vett volna igén�be. Kérdés még ez-
zel kapcsolatban, hog� menn�i időt 
vesz igén�be a kölcsön felvétele és ki-
utalása? Addig ki előlegezi meg a teme-
tési költségeket? Ha nemleges elbírálást 
kap, ki rendezi a számlát? Fura kérdések, 
de eg� kölcsön felvételének körülmé-
n�eivel nap mint nap találkozunk. Hel�i 
szokásoknak megfelelően az elhun�tat 
el kell temetni – a g�ászolók megn�ug-
vását elősegítve – 1-2 napon belül. Il�en 
szempontból az elő taka ré kosságot 
előn�ben részesítem, de vállalkozásunk 
nem zárkózna el il�en termék forgalma-
zásától sem.

Szerkesztő bizottság
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Újvidéki kiállítás és szakmai 
kirándulás – beharangozó

restaurálták a jászberényi kriptaleleteket
2007 februárjában került sor a jászberé-
n�i Nag�boldogasszon� r. k. templom alat-
ti kripta 45 jeltelen fülkéjének feltárására a 
Jász Múzeum és a IUSTA Temetkezési Szol-
gáltatás közös eg�üttműködésével. A fel-
tárás során 146 darab rendkívül értékes 18. 
század végéről és a 19. század elejéről szár-
mazó leletan�ag került napvilágra: festett és 
szögekkel kivert koporsók, imakön�vek, ol-
vasók, lábbelik, viseleti darabok. Az elmúlt 
évek során a leletan�ag nag� része resta-
urálásra került, s az ebből készült kiállítás 
Üzenet a múltból címmel 2011. június 16-
án n�ílik a Jász Múzeumban. A feltárás kö-
rülmén�eiről, a tárg�ak titkairól a következő 
lapszámban részletesen beszámolunk.

Nagy Gábor

2011. április 1.
Budapest – Szeged – Szabadka (EV-PRO sír-
kőüzem megtekintése) Novi Sad temető-
látogatás. Szállás.

2011. április 2.
Délelőtt: Novi Sad keg�eleti szakkiállítás meg-
tekintése. Délután: Indulás tovább. Látogatás 
Srebrenicára. Szállás: Sarajevo vag� Visokó

2011. április 3. 
Visoko, piramis és a visokói temető megte-
kintése. Este sarajevói látogatás.

2011. április 4.
Kirándulás: Mostar, Medjugorje 

2011. április 5.
Indulás haza: Visokó – Sarajevo Zvornik – 
Szabadka – Szeged – Budapest.

A részletes program kidolgozása és a várha-
tó költségek kiszámítása fol�amatban van.

Érdeklődni lehet
Puskás Béla: 06-30/986-4352 
E-mail: puskasb@gmail.com
Marján Tibor: 06-30/638-4220 
e-mail: color4028@axelero.hu

Puskás Béla

szakmai út előzetes program
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Bemutatkozik 
az aNHUr kegyeleti kft. 

Tolna meg�e székhel�én, Szekszárdon, két 
évtizeddel ezelőtt alapító tagként hozták 
létre a Panteon Keg�eleti Szolgáltató Kft.-t. 
N�akas László 1997-től üg�vezető igazga-
tója volt a cégnek. A lakosság és a város 
vezetőinek megelégedésével, maximális 
szakmai tudással, tapasztalattal, a szakma 
minden területének ismeretével és szere-
tetével működtette a Panteon Kft.-t 2010. 
június végéig.
A Panteon Kft.-ben, a többségi tulajdo-
nosok döntése alapján már nem tartot-
tak igén�t további munkájára. Ennek 
következmén�eként létrehoztak eg� csa-
ládi vállalkozást, mel�ben N�akas László 
közvetlenül már nem kívánt részt ven-
ni, ezért átadta a stafétabotot, minden a 
szakmában eddig megszerzett tudását, 
tapasztalatát, feleségének, s felnőtt g�er-
mekeinek, akik az eddigiekhez – az ifjú-
ság lendületével – ötleteiket és újításai-
kat szeretnék hozzáadni. 

N�akasné Mohai Ágnes üg�vezető maga 
is a keg�eleti szakma eg�ik fontos ágá-
nak mestere, hiszen több mint három 
évtizede a virágkötészetet nemcsak a 
legfelső fokon műveli, de tanítja is. G�ere-
keik: N�akas Balázs szakmai igazgatóként 
és Gebhardt-N�akas Orsol�a gazdasági 

igazgatóként szinte belenőttek a keg�e-
leti szakmába, hiszen mindkét szülőjük a 
hivatásuknak élt, s ezt az elkötelezettsé-
get g�erekeik is megtanulták, átvették, s 
pár éve már a g�akorlatban is képezték 
magukat. 
N�akas Lászlónak, aki a 20 év alatt a ke-
g�eleti szakma minden képviselőjével 
jó kapcsolatot ápolt, kiváló szervezőké-
pességgel rendelkezett – amit az OTEI 
vezetőségében betöltött aktív szerepe 
is mutatott – továbbra is ápolja ezeket 
a kapcsolatokat, szakmai kérdésekben, 
konzultál velük, hog� a fiatalabb generá-
ciót ne csak eddigi tapasztalatival, hanem 
az új szakmai jogszabál�ok ismeretével, 
azok változásaival a piac mozgásának 
azonnali felismerésével segítse őket fel-
adatuk maximális végzésében. 

az aNHUr név választása 
Az ANHUR Keg�eleti Kft. névválasztása, 
N�akas Balázs ötlete volt. Ol�an nevet 
szerettek volna a keg�eleti szolgáltató 
cégüknek, ami eg�edi, ug�anakkor je-
lentésében kapcsolódik az elmúláshoz, 
valamint az itt maradt hozzátartozók-
hoz is. ANHUR ókori eg�iptomi istenség 
volt, nevének jelentése: „Aki elhozza a 
Távollevőt.” 
Az elhun�t emlékét elhozni, megőrizni a 
hozzátartozók számára, azzal a maximá-
lis empátiával, amell�el a temetésekre ké-
szülnek, az ANHUR munkatársai, kezdve a 
temetés megrendelésétől, az utolsó pilla-
natig, amikor a sírnál, teljesen eg�edi mó-
don elbúcsúznak az örökre távozótól. 

Az ANHUR Keg�eleti Kft. Tolna meg�é-
ben – Szekszárd városán kívül – még 20 
településen van jelen, s n�újtja a hozzá-
tartozóknak a maximális szolgáltatást. 
Munkatársaik – irodai és a temetési 
szolgáltatást végzők – mellett a polgári 
szertartások levezetésére Szekszárd vá-
rosában elismert előadókat n�ertek 
meg, akik közül az eg�ik kétszeres Ka-
zincz�-díjas. 

az aNHUr védjegye 
Az egész országban elterjedt, hog� a 
keg�eleti szolgáltatók részéről, a te-
metés végén a temetést végzők a be-
hantolt és virágokkal borított sír előtt 
meghajolnak, minteg� tiszteletüket ki-
fejezve az elhun�t iránt, valamint rész-
vétüket a hozzátartozók felé. Az ANHUR 
Keg�eleti Kft. a régi és megszokott 
eg�ütt érző befejezés mellé, eg� jel-
képes gesztussal kívánja az általa elte-
metettek iránt, és a hozzátartozók felé 
részvétüket, eg�üttérzésüket kimutatni.  
A temetés befejezése, hog� eg� feldí-
szített ang�alkát hel�eznek a sírra, jel-
képéül annak, hog� minden ember, akit 
szerettek, s aki elhag�ta e földi világot, 
szerettei szemében ang�allá változik.  
Az ANHUR „ang�ali” búcsúja eg�-eg� te-
metés alkalmából a hozzátartozóknak – 
a visszajelzések szerint – meghitt, meg-
tisztelő, jóleső, vigasztaló érzést n�újt. 

az aNHUr céljai
Közelebbi és távolabbi céljaik, hog� azt a 
szellemiséget, emberi hozzáállást, szak-
mai tapasztalatot és tudást, mel�et N�a-
kas László, aki a szakma meghatározó 
személ�isége kialakított, továbbvinni, to-
vábbadni. S azokkal a szakmában megis-
mert partnerekkel, akikkel eddig is korrekt 
viszon� alakult ki, azokkal kapcsolatban 
maradni. G�ermekei feladata lesz, hog� 
az általa elért eredmén�ekhez hozzáad-
ják a fiatalos lendületet, a modern kor kö-
vetelmén�einek megfelelő szemléletet, s 
mindezt „összeg�úrni” édesapjuk 20 éves 
tapasztalatával. Fontos célnak tartják még, 
hog� a piac, valamint a jogszabál� változá-
sainak maximálisan megfeleljenek. 
 

Sas Erzsébet

„az élethez úgy kapcsolódik a halál, mint fényhez az árnyék”
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ravatalozó 
a belváros határán

Budapesten a Dembinszk� utcában 
eg� ravatalozásra alkalmas termet ala-

kítottak ki, ahol a temetőn kívül – mél-
tó körülmén�ek között – szerveznek 
búcsúztatást. A ravatali teremben le-
hetőség van az elhun�t hamvasztás 
utáni ravatalozására és búcsúztatásá-
ra, polgári és eg�házi szertartás szerint. 
A ravatalozót úg� alakították, hog� az 
megfeleljen a konzervatív, valamint a 
modernebb gondolkodású g�ászolók 
elvárásainak is. 

Szarka Ferenc, az AEVUM temetkezés 
vezetője elmondta, hogy folyamato-
san nő a megrendeléseik száma. Egye-
dülálló szolgáltatásuk elismerést vál-
tott ki a megrendelők körében.

vizes helyzet a temetőben

A belvíz sújtotta Alföld több települé-
sén évente csak néhán� hónapig lehet 
koporsós temetést végezni. A Tisza ma-
gas vízállásának eg�ik következmén�e, 
hog� a mél�ebben fekvő temetők víz 
alá kerültek. A Csongrád Meg�ei Keg�e-
leti Kft. üg�vezető igazgatója elmondta, 
hog� a meg�ében több mint harminc 

hel�en n�újtanak temetkezési szolgál-
tatást, és három temetőt üzemeltet is. 
Még ha csökken is a csapadék menn�i-
sége, akkor sem lehetséges májusnál 
hamarabb a hag�omán�os, földbe tör-
ténő koporsós temetés. A mindszenti 
temetőben tapasztalt magas talajvízhez 
hasonló a hel�zet a Tisza parti települé-
sek temetőinek többségében. 

Hírek – események 

szarkofágos temetés 
szeged

Több hónapon keresztül nem lehetett 
megadni az elhun�taknak hag�omá-

n�os módon a végtisztességet. Hel�et-
te bértárolást, fojtott kriptát, szarko-
fágot vag� hamvasztást ajánlanak. 
Molnár Tamás a Szegedi Testamentum 
Temetkezési Kft. üg�vezető igazgatója 
elmondta, hog� ha új sírhel�et vált ki 
a rokonság, legkedvezőbb a viszon�-
lag új, szarkofágos temetkezés. Ez ko-
porsós végtisztesség a föld fölött. Sze-
geden eddig eg�etlen il�en szertartás 
volt. 25 évre 200 ezer forint a bérleti 
díja, és nem kell síremlékért sem fi-
zetni. Napokon belül új technológiá-
val, úg�nevezett fojtott, vag�is szige-
telt kriptákat alakítanak ki. Ezeknek a 
vízhatlan sírhel�eknek a bérleti díja 
300 ezer forint körül lesz. A síremléket 
ezen felül kell megrendelni. Szegeden 
– an�agi megfontolásból és a talajvíz 
miatt – a temetések háromneg�ede 
hamvasztásos. 

Összeállította: Puskás Béla
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a balaton magas vízállása

A Somog� Meg�ei Kormán�hivatal 
Népegészségüg�i Szakigazgatási Szerve 
közlemén�ben tájékoztatta a lakossá-
got, hog� Balatonfen�vesen, Balaton-
má riafürdőn, Balatonmáriafürdő-alsón, 
a kaposmérői temető eg� részén és 
Somog�szentpálon rendelték el a hag�o-
mán�os temetés korlátozását. Ahol hu-
zamosabb ideig fennáll ez a hel�zet, ott 
csak hamvasztásos temetés történhet. 
1999. évi XLIII. törvén� végrehajtására ki-
adott 145/1999. (X. 1.) kormán�rendelet 
11. § 7. pontja alapján: 
„Azon a temetési helyen, ahol a ta-
lajvíz a talajszinttől számított leg-
feljebb 2 méterig emelkedik, a sír-
gödör mélysége a talajvízszint felett 
0,4 méter, de legalább 1,6 méter.  

Az ilyen sírhelyre rátemetés csak ak-
kor végezhető, ha
a) az első betemetés óta legalább 

tíz év eltelt,
b) a talajvíz szintjét havi rendsze-

rességgel mérik, és a mért ada-
tok folyamatos nyilvántartásáról 
az üzemeltető gondoskodik, és

c) a rátemetés előtt az első bete-
metéskor elhelyezett koporsót a 
talajvíz szintjének csökkenését 
követően legalább 2 méteres sír-
gödör mélységbe helyezik.

(8) Nem végezhető koporsós teme-
tés azon a temetési helyen, ahol 
a talajvíz a talajszint alatti 2 mé-
tert eléri. A temetési tilalmat a 
nyilvántartó könyvbe be kell je-
gyezni.

rosettakő
a nyugati országok után a magyar pia-
con is teret hódíthat a rosettakő. 

Az eddigi hag�omán�ok alapján csupán 
neveket és évszámokat, ritkábban fén�-
képeket találhatunk a síremlékeken. A 
RosettaKő megoldást kínál arra, hog� 

ezeken az eg�szerű adatokon kívül továb-
bi képeket, idézeteket, teljes életrajzokat 
vag� akár videofelvételeket is felelevenít-
hetünk az adott hel�színen. Íg� a klasszi-
kus kőtáblákat RosettaKővel kiegészítve 
ol�an emlékeket állíthatunk, ahol mind a 
tradicionális, mind pedig a modern meg-
emlékezést ötvözzük. 

A RosettaKő segítségével a fenti változa-
tos tartalmat közvetlenül az emlékhel�-
nél meg lehet jeleníteni eg� mobiltelefon 
kijelzőjén, bármel� inter net kapcsolatra 
képes készülékkel. Az NFC (Near Field 
Communication)-funkcióval rendelkező 
mobilok pedig eg�szerűen az eszközhöz 
érintve láthatóvá teszik a változatos ada-
tokat. Az NFC-funkció az új mobil-készü-
lékek szinte mindeg�ikének része. 
Mindezt a tartalmat eg� számítógép 
segítségével bárhol megtekinthetjük 
és meg is oszthatjuk ismerősökkel, ro-
konokkal, hozzátartozókkal, akik akár 
nag� távolságból is láthatják a feltöl-
tött információkat. A technológiának 
további előn�e, hog� szeretteinkről őr-
zött emlékeink nem csupán néhán� tíz 
évig, hanem generációkon át akár több 
száz évig is elérhetők lesznek. Íg� már 
nem csak eg� nevet és évszámot, ha-
nem sokrétű és színes tartalmat hag�-
hatunk az utókorra.

fejlesztés a ságvári 
hamvasztóban

Az Ad�tum Kft. Ságváron üzemel-
tetett nag� kapacitású hamvasztó-
kemencéjét eg�re szélesebb körben 
veszik igén�be a hazai temetkezési 
vállalkozások. A fejlesztést a testsúl�-
g�arapodás tendenciája miatt tartot-
ta szükségesnek a kft., hiszen, az ed-
digiekben alkalmazott hamvasztási 
technológiákkal kizárólag 120–140 
kg testtömegig működtethetőek biz-
tonságosan a kemencék. Az extrán 
túlsúl�os elhun�tak temetése hatal-
mas an�agi terhet ró a hozzátartozók-
ra, akár hag�omán�os, akár urnás te-
metésről van szó. A ságvári kemence 
maximum 240 kg-ig biztonságosan 
működtethető és alacson�abb költ-
ségvetést jelent a temetkezések és a 
hozzátartozók számára is. 
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A honfoglalás korában határőrvidék, 
Mosonban királ�i várral, amit 1271-ben 
a cseh Ottokár királ� az V. István elleni 
g�őzelme után leromboltatott. Innen-
től Moson fontos védelmi szerepét Óvár 
vára vette át.
1096-ban az átvonuló, Gottschalk vezette 
eg�ik keresztes sereg itteni garázdálko-
dását Kálmán királ� fékezte meg seregé-

vel, majd eg� 200 ezer fős másik keresztes 
sereget is leg�őzött.
Az óvári vár nem élt meg komol� ostromot, 
mivel kapitán�ai dicstelenül mindig feladták 
a várat. 1529-ben a visszavonuló Szulejmán 
szultán, 1683-ban pedig Kara Musztafa 
égette fel a várost és körn�ékét. A hábo-
rús idők megszünte után a város száraz-
földi és vízi útja révén jelentős fejlődésnek 

indult. Az 1500-as évek végén pár évig élt 
itt végvári katonaként Watha� Ferenc, a 
mag�ar historikus irodalom Tinódihoz ha-
sonlóan fontos alakja.
1713-ban Mag�aróváron tartották fogva és 
ítélték halálra Korpona�né Géczi Juliannát, 
a „Lőcsei fehér asszon�t”, és 1714 szeptem-
berében a g�őri vár piacán ki is végezték. 
1809-ben G�őr felé tartva Napóleon is átko-
csizott a városon, hog� aztán Kismeg�eren 
szétszórja a mag�ar nemesség által felállí-
tott sereget. 2009-ben a csata 200. évfor-
dulóján a g�őri hag�omán�őrzők újraját-
szották a csatát (szerintük most döntetlen 
körüli eredmén� született). 1848. decem-
ber 18-án Görge�, itt Mosonnál vívta első 
g�őztes csatáját.
1818-ban Albert Kázmér szász-cseh herceg 
megalapította a Mezőgazdasági Intézetet 
mel� kiváló szakembereket képzett, és Eu-
rópa-hírű intézménn�é vált. Első igazgató-
ja Wittmann Antal volt. A reformkorban a 
város lakói elsősorben kézművesek voltak, 
később a hercegi birtokra cukorg�ár épült, 
majd Pabst Henrik és Kraus Frig�es mező-
gazdasági gépszerelőműhel�t alapított.
1847-ben országg�űlési képviselőjüknek 
gróf Széchen�i Istvánt választották.
Mosonmag�aróváron nég� temető van.  
Az óvári temető az 1600-as évek elejé-
től működik, a mosoni temető 1775-től, 
az 1997-ben átadott Feketeerdei úti Új 
Kőztemető és a zsidótemető. Üzemelteté-
süket a Városüzemeltető és Fenntartó Kft.-
vel kötött szerződés alapján az Anubisz Kft., 
vezetője Buch Sándorné végzi, aki 1976 óta 
felel a temetőért, mivel korábban a G�őr-
Sopron Meg�ei Temetkezési Vállalat itteni 
kirendeltségét vezette. Korábban édesap-
ja volt a temető gondnoka, és íg� a szülői 
ház a temetőben lévő gondnoki lakás volt, 
mel�et az idők során lebontottak. Évike 
g�erekkora óta részt vett a temetői felada-
tok elvégzésében, és ma nála jobban talán 
senki sem ismeri a város temetőit. Az óvári 
temetőt magas fal veszi körül. A Városkapu 
tér eg�ik felét ez a kerítés zárja le. A szép 
kovácsoltvas nag�kaputól aszfaltos út ve-
zet a ravatalozóig. Az utat és a temetőt har-
madában eg� kesken� Lajta-ág szeli át, ami 
eg�edülálló a világon. A Városkapu tér felőli 
falat szánták a hősök falának. Ma azonban 

a mosonmagyaróvári temető

Magyaróvár már a római korban, ad flexum néven, a limesen jelentős 

katonai tábor volt. a kor temetői emlékei a hansági Múzeum kőtárában 

megtalálhatóak.
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a Jummerspach Frig�es által épített teme-
tőkápolna falán elhel�ezett táblákkal tiszte-
legnek a polgárok hőseiknek.
1956. október 26-án a feg�vertelen tömeg 
a mosonmag�aróvári laktan�ához vonult, 
hog� a vörös csillagot leveg�e. Nem volt 
sem zavargás, sem jogtalan támadás a lak-
tan�a ellen. Dudás István laktan�aparancs-
nok, és tisztjei, az őket csatlakozni hívó em-
berekre lövettek. Két vag� három sorozat 
és az ablakokból a tömeg közé dobott ké-
zigránátok szörn�ű eredmén�eként 230 se-
besült és több mint ötven halott maradt az 
utcán. Az emléktábla 57 nevet sorol fel, má-
sok 107 áldozatról tudnak.
Az íg� kialakult hel�zetben Dudás laktan�a-
parancsnok, magukra hag�va embereit, el-
menekült Csehszlovákiába. A többi lőpa-
rancsot kiadó tisztet, Vági, G�enes, Stefkó 
főhadnag�okat és Máthé hadnag�ot, a fel-
háborodott tömeg aznap, illetve másnap 
meglincselte.
Mosonmag�aróváron október 26-a városi 
g�ásznap. A II. világháború mag�aróvári il-
letőségű és távol, vag� ismeretlen hel�en 
n�ugvó hősi halottainak névsora olvasha-
tó a kápolna falán lévő márván�táblán.  
A II. világháborúban itt és a körn�ező fal-
vakban elesett 121 német katona azono-
sított maradván�ait a mosoni temetőben, 
eg� külön parcellában hel�ezték végső 
n�ugalomba.
Az első világháború minteg� 20 000 olasz 
hadifogl�a vett részt a Monarchia legna-
g�obb lőpor- és hadian�agg�árának épí-
tésében és működtetésében. Eg�edülálló 
ipari építészeti emléket alkottak. 
A temetőben számukra eg�séges kialakí-
tású katonai temetőrészt jelöltek ki. A főút 
mellett még eg� síremlék őrzi az olasz ha-
difogl�ok emlékét. Eg� fekete gránitobe-
liszken 33 név olvasható.
Az első világháborús sírkert mag�ar részén 
164-en n�ugszanak. De, nemcsak katonák, 
hanem a város köztiszteletben állt polgárai 
is itt n�ugszanak. Többek közt Manninger 
Jenő téglag�áros (1842–1911), a tégla-
g�ár hel�én az 1950-es években épült la-
kótelep ma is Manninger nevét viseli;  
Dr. Masch Antal (1809–1884) orvos, állator-
vos az akadémia volt igazgatója, nemzet-
közileg elismert tudós; Dr. Szilsárkán�i Szil� 
Pál (1878–1945) kutató, a salvarsan első ha-
zai alkalmazója; Denglázi Wittmann Antal 
(1770–1842) jogász, jószágkormán�zó, az 
óvári felsőoktatás megszervezője; Bánvárth 
Sándor (1876–1930) a Gazdasági Akadé-
mia igazgatója, elismert állatten�észtés ta-
nár. A mosoni temetőben pedig Kühne Ede 

(1839–1903), aki Hamburgból érkezett ide, 
hog� a Pabst-Krauss műhel�ben a mező-
gazdasági gépek g�ártásában jártasságot 
szerezzen.
1869-re a műhel� eg�edüli tulajdonosa 
lett, és üzemét a század végére az ország 
eg�ik legnag�obb mezőgazdasági gép-
g�árává fejlesztette. Eg�ik legismertebb 
szabadalma a Hungária drill merítőtárcsás 
sorvetőgép, mel� számtalan elismerést 
hozott neki. De g�ártott ekét, boronát, 
cséplőgépet, kukoricamorzsolót. Az ér-
tékesítésben korszerű eszközöket alkal-
mazott, értékesítési hálózatot épített ki 
üg�nökökkel, lerakatokkal, központi (Bu-
dapest) raktárbázissal.

Marján Tibor
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Nemzeti emlékhely 
és kegyeleti Bizottság

Ám hag�omán�t nemcsak örökölni, de te-
remteni is lehet. Il�en hag�omán�t terem-
tett a Nemzeti Emlékhel� és Keg�eleti Bi-
zottság és az Emberi Méltóság Tanácsa, 
amikor 2010. december 10-én már má-
sodszor szervezett megemlékezést és haj-
tott fejet az első és a második világháború, 
a holokauszt, a málenkij robot, a recski tá-
bor, valamint az 56-os forradalom áldoza-
tai előtt. A HM Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum Tóth Ágoston Termében az Emberi 
Méltóság Nemzeti Emléknapja alkalmából 
tartott ünnepi megemlékezésen ott volt 
Kövér László házelnök, megjelentek a tör-
ténelmi eg�házak képviselői, és emlékeztek 
az eg�kori üldözötteket – többek között az 
56-osokat, a kitelepítetteket, az antifasisztá-
kat, a holokauszt áldozatait – tömörítő szer-
vezetek képviselői is.
A Nemzeti Emlékhel� és Keg�eleti Bizott-
ság főtitkára, Radnainé dr. Fogarasi Katalin 
köszöntőjében többek között a következő-
ket mondta: „1999-es megalakulásunk óta 
fol�amatosan eg�üttműködve valamenn�i 
érintett társadalmi szervezettel és a törté-
nelmi eg�házakkal kívánunk méltó emlé-
ket állítani az első és második világháború, 
a holokauszt, a málenkij robot, a recski tá-

bor és az 56-os megtorlás áldozatainak. Sa-
ját erőnkből, szűk költségvetésünk dacára 
számos méltó emlékhel�et hoztunk létre, 
gondolok itt például a Fiumei úti temető-
ben található II. világháborús emlékműre 
(aminek különös jelentősége, hog� a há-
ború valamenn�i áldozata emlékének szól), 
vag� ug�anebben a temetőben az 56-os 
emlékfalra, amel� az utcai harcok több ezer 
hősét nevesíti.”

Dr. Boross Péter, a Nemzeti Emlékhel� és Ke-
g�eleti Bizottság beszédében hangsúl�ozta: 
„a tekintél�tiszteletű társadalmakban hang-
súl�osabb az emberi méltóság, annak vé-
delmére pedig nem feltétlenül alkalmas a 
demokrácia”. A nemzeti önbecsülés feltéte-
leként említette az „igaz történelemoktatást”, 
ezzel állította szembe, hog� jelenleg mint-
eg� 30-féle történelem tankön�v van forga-
lomban. Sajnálatát fejezte ki amiatt, hog� a 

a hagyomány értékrendet és szemléletet tükröz. olyan cselekedetek 

összessége az elődök örökségéből, amelyek nemzedékről nemzedékre 

tovább élnek.
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történelem tanulása mára „n�űggé vált”, pe-
dig ennek a tárg�nak a megfelelő oktatása 
segítene hel�reállítani a nemzet magabiz-
tosságát. „A méltóság önérzet és önbecsü-
lés kérdése is. Ideje magunkban hel�reállíta-
ni ezt a magabiztosságot, hog� nem akárkik 
vag�unk Európában. Mondjuk azt: mutassa-
tok még eg� nemzetet, amel�ik átélt ann�i 
mindent az utóbbi fél évezredben és még-
is valahog� talpon tudott maradni. Igen, ön-
bizalommal telítettnek kell lennünk, hog� 
1000 éve itt vag�unk. Európa államainak  

döntő része meglehetősen későn vett fel ál-
lami formát. És ha van önbizalmunk és elke-
rüljük, hog� eg�esek elhül�ülésig torzítsák el 
azokat a szép eszméket amel�ek kell, hog� 
építsék a lelkünket, akkor az a mél� megg�ő-
ződésem, hog� eleget teszünk a nemzeti mél-
tóság diktálta követelmén�eknek. Nekünk, a 
Nemzeti Emlékhel� és Keg�eleti Bizottság-
nak különösen sok feladatunk van ezzel kap-
csolatban. Próbáljuk is úg�, ahog� lehet, és 

amenn�i pénzt kapunk hozzá. A következő 
évek nag� feladata felszabadítani az ország 
szellemi világát, a múltból örökölt rossz szte-
reotípiáktól” – mondta dr. Boross Péter.

Idén száz éve született 
Püski sándor

Ebből az alkalomból, a születésnapon feb-
ruár 4-én a Nemzeti Emlékhel� és Keg�e-
leti Bizottság, valamint a Püski Kiadó a Far-
kasréti temetőben tartott megemlékezést. 

Eljöttek a neves kön�vkiadó családtagjai, 
rokonai, barátai. Ott volt a szülőváros, Bé-
kés polgármestere, Izsó Gábor és a Püski 
Sándornak díszpolgári címet adomán�o-
zó Budavár polgármestere, Nag� Gábor 
Tamás.
Gedai István, a Nemzeti Emlékhel� és Ke-
g�eleti Bizottság elnökhel�ettese köszön-
tője után Somodi István, a Szárszó Baráti 
Kör elnöke mondott emlékbeszédet.

1945. február 13-án fejeződött be 
budapest ostroma, a második vi-
lágháború leghosszabb ütközete
 
Ebből az alkalomból a Nemzeti Emlékhel� 
és Keg�eleti Bizottság már hetedik alkalom-
mal rendezett ünnepséget a háború civil 
áldozataira emlékezve a Farkasréti temető 
19/1 parcellájánál, a Civil áldozatok síremlé-
kénél. Ott voltak az önkormán�zatok, a pár-
tok, a honvédség, a társadalmi szervezetek 
képviselői, illetve számos budai iskola diák-
jai, tanárai és budai polgárok.
Boross Péter köszöntőjében fig�elmezte-
tett: soha többet ne leg�enek kiszolgáltatva 
a következő generációk annak a szenvedés-
nek, amel�et a mag�ar lakosságnak át kellett 
élnie a második világháború végén. Leg�en 
ol�an bölcs az emberiség, hog� még eg�-
szer il�en emberi tragédiát átélni ne kelljen. 
Hozzátette: Budapest 1944 decemberében 
kezdődő ostroma több tízezer polgári áldo-
zatot követelt. A fővároshoz hasonló szen-
vedéseket csak Varsónak kellett kiállnia, míg 
Európa más nag�városai, íg� Párizs, Róma, 
Prága megúszták az ostromot.
A megemlékezésen Csomós Miklós főpol-
gármester-hel�ettes mondott emlékbe-
szédet. Az esemén� végén megkondult 
a lélekharang és a résztvevők elhel�ezték 
az emlékezés virágait, íg� többek között 
Latorcai János, az Országg�űlés alelnöke, 
Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Taná-
csa elnöke, Erdő Péter bíboros, valamint 
a Nemzeti Emlékhel� és Keg�eleti Bizott-
ság elnöke, dr. Boross Péter, és főtitkára, 
Radnainé dr. Fogarasi Katalin.

Czégé Marietta Anikó
Fotó: Deák-Kapusi
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A minteg� 80 millió forintos beruházás eg� 
400 nég�zetméteres épületet eredmén�e-
zett, mel�ben minden, a temetkezéssel 
kapcsolatos infrastruktúra hel�et kapott.

Virágbolt, felvételi iroda, szociális hel�isé-
gek a kor színvonalának megfelelően ki-
alakítva, garázsok, halotthűtő, és a meg�é-
ben először eg� ol�an díszterem is hel�et 
kapott, ahol a temetések utáni halotti tor 
megtartható. (A mai napig már n�olc il�en 
rendezvén�re igén�be is vette a lakosság.)
Az épület 10 hónap alatt készült el, és a 60. 
születésnapját ünneplő Jószív Kft. dolgozói 
üzemeltetik.

Az avatáson és utána a városházán tar-
tott ünnepi megemlékezésen részt vettek 
Kóczán Zoltán a G�őr-Sopron-Moson Me-
g�ei Önkormán�zat Közg�űlésének alelnö-
ke (Fidesz-KDNP) dr. Ivanics Ferenc és Firtl 
Mát�ás (Fidesz-KDNP) a térség országg�űlési 

képviselői, a vendéglátó kapuvári polgár-
mester Hámori G�örg� és alpolgármeste-
re Németh-Csóka Gábor, valamint a Jószív 
Temetkezési Kft. üg�vezetője, dr. Ladocs� 
Géza és a körn�ező települések polgármes-
terei és jeg�zői, a Jószív Kft. dolgozói.

Az épületeg�üttest megáldották a jelenlé-
vő eg�házak képviselői. Radó Tamás Kapu-
vár város plébánosa, Tubán József ev. lelkész, 
dr. Vladár Gábor ref. lelkész.

Jelen voltak még Zsebedics József kanonok, 
volt kapuvári plébános és Fazekas Zoltán Már-
ton a Csornai Premontrei Prépostság prelátusa.

A Jószív Kft. megmutatta, hog� ezekben a 
gazdaságilag nag�on nehéz időkben, meg-
felelő összefogással a jó üg� érdekében, le-
het eredmén�eket elérni.

Marján Tibor

a kapuvári temető

2010. december 10-én kapuváron a városközpont 

rekonstrukciójához kapcsolódóan (mely egy 600 millió forintos 

projekt és ennek keretében megújul a teljes kapuvári fő tér a 

templomtól a városházáig) átadták a szent kereszt temető új 

hivatali és központi épületét.
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Csén�i László 1944-ben Kiskunhalason szüle-
tett. Az iparoscsalád, mel�ben felnevelkedett, 
a mindennapi megélhetésért küzdött, mind-
azonáltal édesan�ja még két állami gondo-
zásból kivett g�ermeket is felnevelt, és min-
tát, életpál�át adott nekik. László az általános 
iskolát Kiskunhalason, majd a Vasútforgalmi 
Technikumot Szegeden végezte el. Vasút- 
és közlekedés-üzemmérnöki szakmát szer-
zett, majd a Pénzüg�i és Számviteli Főisko-
la hallgatója lett. A főiskola végzése közben 
már a Mag�ar Államvasutaknál tevéken�ke-
dett, később több munkahel�váltás követke-
zett. Már korábban látta az akkori temetkezési 

munkák silán�, g�enge minőségét. Ekkor ál-
modta meg azt a vállalkozást, mel� első volt 
az országban. 1990. április 1-jén délután már 
vállalkozói engedéll�el a kezében hozzálátott 
megálmodott világának a megvalósításá-
hoz. A megrendelők fol�amatos megelége-
dettsége, biztatása napról napra arra ösztö-
nözte, hog� még tökéletesebben szolgálja a 
g�ászoló családok igén�eit. A vállalkozás fo-
l�amatosan fejlődött. Jánoshalma és körn�é-
kének lakossága körében eg�re keresettebb 
lett a tevéken�sége. Újabb és újabb üzleteket 
n�itott, míg 1991-ben kft.-vé alakult az eg�éni 
vállalkozás. 2007-ben a cég kettévált; László 
ekkor alapította meg a Csén�i és Társa Temet-
kezési Kft.-t, mel� azóta is Jánoshalmán és Kis-
kunhalason, valamint a körn�ező települése-
ken végzi a temetkezési szolgáltatásokat.
Laci 2008-ban jelentkezett a tagjaink közé.
Elnökségünk 2008. március 27-én döntött 
a társaság tagfelvételéről. Tapasztalataival, 
meglátásaival a kezdetektől ig�ekezett hasz-
nossá tenni magát a szakeg�esületünkben. 

E tevéken�ségét a tagság azzal ismerte el, 
hog� 2009. november 27-én elnökségi taggá 
választotta. A tisztségéből eredő feladatokat 
ig�ekezett odaadóan, pontosan elvégezni.
Csén�i László hirtelen jött, érthetetlen, tragi-
kus halála sokakat megdöbbentett.
Búcsúzunk Tőled, Laci, n�ugodj békében!
Laci fiai elmondták, hog� édesapjuk vállalko-
zását továbbfol�tatják, ha még lehet, tovább-
fejlesztik, ezzel a g�ászoló családok igén�ei-
nek maximális kiszolgálására törekedve.

 Koncz Tamás 
a MATESZSZ elnöke

In memoriam

2011. január 13-án elhunyt csényi 

lászló. a temetkezési szolgáltatá-

si szakmában sokak előtt ismert 

embertől, életpályájának ismerte-

tésével, egy pár gondolatban sze-

retnénk örök búcsút venni.

Édesapámról, Palkovics Jenőről minden-
ki tudja, hog� kivételes életmű birtokában 
távozhatott közülünk. De ez most, a friss 
g�ászban még kevéssé vigasztal bennünket, 
akik közel álltunk hozzá.
Úg� ment el, ahog� élt… g�orsan, hirtelenül.
A hetvenes évek elején a semmiből kezdte a pi-
actéren eg� kis virágkereskedéssel, s az évtize-
dek során kitartó szorgalmával eg� birodalom-
má fejlesztette a vállalkozását, mel�nek része lett 
a temetkezés is. Családi összefogással, kezdetben 
édesan�ámmal Ibol�ával, majd később a g�ere-
kei bevonásával vitte a munkát. 
Ol�an örökséget kaptunk tőle, amivel meg tudjuk 
állni a hel�ünket az életben. Felkészített minket a 
nag�betűs életre, a munka becsületére, arra, 
hog� előbbre jutni csak munkával lehet. Mindig 
tettre kész volt. Ug�aníg� volt ez a világ, az embe-
rek felé. Hisz szűknek bizon�ult a családi miliő szá-
mára, másokért is tenni akart, s tett is sokat. 

Alapítója volt a Fejér Meg�ei KISOSZ-nak (Kiske-
reskedők Országos Szövetsége), amel�nek ha-
láláig elnökségi tagja volt, és amel�ben végzett 
munkájáért miniszteri elismerésben részesült.
Részt vett a MATESZSZ keretein belül a temetke-
zési törvén� műhel�munkájában az 1990-es évek-
ben. Tagja volt a Dunaújvárosi Kereskedelmi és 
Iparkamara elnökségének is, ahol mindig a keres-
kedők jogaiért és érdekeiért harcolt, sűrűn hangot 
adva nemtetszésének. Független képviselőként 
dolgozott a dunaújvárosi önkormán�zat képvise-
lő-testületében, majd létrehozta a Dunaújváros Jö-
vőjéért Eg�esületet, mel�nek keretein belül igazi 
lokálpatriótaként képviselte a városlakók érdekeit.
Érzéken�, n�itott és őszinte ember volt, ezzel 
eg�ütt konok, ragaszkodott a saját elképzelé-
seihez. Ember volt, hibázott is, s az utóbbi évek-
ben talán többet vállalt magára, mint amit elbírt. 
Nag� akaraterő volt benne. 
 „A mél� g�ász, amel�et eg� szeretett lén� halá-
lakor érzünk, abból fakad, hog� minden eg�én-
ben rejlik valami láthatatlan, valami, ami csak 
rá jellemző, és ezért teljességgel pótolhatatlan.” 
(Arthur Schopenhauer)
2011. február 4-én kiszállt abból a mókuskerék-
ből, abból a rohanásból, amibe a mai világban 
mindann�iunknak része van.

Ha el tudjuk fogadni azt az eg�etemi igazságot, 
hog� a sorsunk, íg� a halálunk is meg van írva 
abban a bizon�os Nag�kön�vben, akkor mél-
tósággal elfogadjuk, hog� Édesapámnak itt eb-
ben a létezési formában véget ért földi pál�afu-
tása. Teljesítette a küldetését. Halálával nem kis 
feladatot adott nekünk, g�ermekeinek. A fájdal-
mon túl kihozni a hel�zetből a legjobbat. Úg�, 
mint ahog� Ő is tette ezt, bármi is volt, ment to-
vább, nem adta fel. 
 

 Szabóné Palkovics Katalin

Nekrológ 

tudvalevő, Isten azért méri ránk 

a megpróbáltatásokat, hogy 

megerősítsen a hitünkben!



24 2011. március

magyar temetkezés

modern technika 
a temetkezési szakmában

Lehet még új dolgot kitalálni a temet-
kezési szakmában?
Szerintem lehet, cégünk megalakulása óta, 
mindmáig a dinamikus fejlődést-fejlesz-
tést tartja szem előtt. (www.walterbt.hu). 
6 éve dolgozom a temetkezési szakmá-
ban is, eg�ébként második generációs kő-
faragó vag�ok ebben a miliőben nőttem 
fel a „keg�elet az életem”. 2005-ben építet-
tünk eg� komplex bemutatótermet, amel� 
az országban eg�edülálló „Kő és Keg�eleti 
Centrum” néven működik, ahol is a célunk 
ebben a felg�orsult világban az odafig�elés 
a megrendelőkre: „Mindent egy helyen 
tudjon elintézni a nehéz időkben”.
Működésünk óta számos új dolgot találtam ki 
és vezettem be szolgáltatásaink körében. N�i-
tott szemmel járok a világban, és ig�ekszem 
észrevenni és alkalmazni az új dolgokat.

Mit szólt a szakma a modernizálásához?
Mikor elindítottam újfajta szolgáltatásunkat, 
sok hel�en jártam az országban, és tapasz-
taltam, hog� sok kolléga menn�ire le van 
maradva technikailag ebben a modern vi-
lágban, pedig szerintem a versen�képesség-
hez elengedhetetlen a fejlesztés-fejlődés.
Ezen a szolgáltatáson keresztül szeretném beve-
zetni a kollégákat a jövő fejlődésének irán�ába.
Megvallom sokan kétkedve álltak szemben 
ezzel az újítással, de ezt már megszoktam. 
Több vállalkozó még a megrögzött sémához 
ragaszkodik, illetve nag�obb temetőkben a 
korrupció szagú összefonódásokat tapasztal-
tam, viszont akinek fontos 20-30% n�ereség a 
mai világban az könn�en el tudja dönteni mit 
válasszon. Tudom jól, hog� többek által emle-
getett „a nekünk már megszokott kőfaragó-
nak” eg�-eg� tábla készítése nem eg� nag� 
bevételkiesés, ezért nem konkurálunk, viszont 
mi globálisan gondolkodunk nemcsak Ma-
g�arországban, hanem Európa több országa 
felé is tervezünk n�itni. Ami fontos, kizárólag 
csak szakmai partnereket szolgálunk ki.

Hogy tudta összekötni a hamvasztásos te-
metést és az internet adta lehetőséget?

Igazából a hamvasztásos temetés eg�ik 
módja az, ami megfogott, a „hamvak elhe-
l�ezése urnafalban” és ennek lezárása.
Az urnatáblák készítése területén óriási ta-
pasztalattal, és modern technikai háttérrel 
rendelkezünk. Ezért készíttettünk eg�, re-
mén�eink szerint könn�en kezelhető, zárt, 
webes felületet, ahol minden szerződött 
partnerünk kap eg� általa megadott kódot, 
mel� alapján időt és pénzt megtakarítva 
tudja igén�be venni szolgáltatásunkat. 

Hogy is lehet igénybe venni, elmonda-
ná ezt röviden?
A webes felületen a megadott kód segítségé-
vel tovább léphet eg� munkafelületre, ahol 
ki lehet választani a tábla an�agát és színét, 
méretét, betűtípusát és színét, keg�eleti jel-
képet, rozettát, virágtartót stb., készíthet eg� 
látván�tervet, kin�omtathatja, majd elküldi a 
megrendelést, megadva a temetés dátumát, 
a kőfaragó üzemben 24 órán belül elkészül. 
Majd a megrendelt urnatáblát rövid határ-
idővel, szakszerű csomagolásban a meg-
adott címre szállíttatjuk a temetés előtti 
napon a GLS Kft.-vel, mel� szállítás díjtalan. 
Bővebben www.urnatabla.hu oldalon.

Milyen előnye származik ebből egy te-
metkezési vállalkozónak?
Azért készítettük ezt az internetes megje-
lenést, hog� megkönn�ítsük és kén�elme-
sebbé teg�ük a kollégák munkáját. Úg� 
gondolom ebben az árérzéken� világban 
nem elhan�agolható az a közel 20-30%-os 
árkülönbség sem, amivel kalkulálni lehet. 
Ez eg� ol�an szolgáltatás, mell�el tén�leg 
mindenki csak jól jár, eg� pluszt tudunk 
n�újtani a hozzátartozónak, hisz akár a 
megrendelőirodából kitudja választani az 
igén�e szerinti urnatáblát, jól jár a vállalko-
zó is, mert komol� profitot tud realizálni 1-1 
táblán, és hírneve ettől nő, mivel többen 
azt fogják mondani, hog� ennél a temetke-
zési vállalkozónál eg� hel�en mindent meg 
tudtam rendelni, és meg is mutatták mit fo-
gok kapni. Kell ennél több? 

Mik a tapasztalataik?
Eg�éves tesztelés után nag�on jó eredmé-
n�ekkel és sok elégedett partnerrel tudunk 
eg�ütt dolgozni. Tapasztalataink azt mutat-
ják, hog� eg�re többen használják szolgálta-
tásunkat, nem titkolt tervünk viszont az eg�-
re szélesebb körű felhasználok kiszolgálása.

ahogy látom a fejlesztés nem áll meg?
Mindann�ian tapasztaljuk a hamvasztásos 
temetések elterjedését. Ahog� jártam az or-
szág temetőit, azt láttam nem igazán készül-
tek még fel a hamvak elhel�ezésére. Talán 
árban és hel�igén� szempontjából az eg�ik 
legkedvezőbb megoldás, az urnafalak létesí-
tése. Tapasztalatom szerint kevés az igén�es 
megoldás, több hel�en még a megszokott, 
nem túl színvonalas betonból, műkőből, 
műan�agból készült falakat alkalmazzák.

mit javasol, illetve milyeneket készíte-
nek Önök?
Számomra fontos az, hog� maradandót al-
kossak, ezért gránitból készítünk urnafala-
kat, mel�ekre 30 év garanciát vállalunk. Eg� 
ol�an speciális technológiával rögzítjük az 
elemeket eg�máshoz, mel� nem ad aggo-
dalmat e hosszú garanciavállaláshoz. 8 tí-
pusból lehet választani standard, de lehet 
eg�edi tervezésű is. Ezek modernek, de 
mégis eg�szerűek. Kisebb falvaktól a na-
g�obb városi temetőkig kínálunk megol-
dást, pl. 2,5 m2-en akár 30-40 db keszon el-
hel�ezése is lehetséges, esztétikusan.

Hol tekinthetők meg és milyen formá-
ban rendelhetők?
Ez eg� teljesen új projektünk. Március elsejé-
vel kezdjük g�ártani őket, természetesen már 
elő van minden készítve, most készül a web- 
lapunk (www.urnafal.hu) és eg� katalógus is 
mel�ben leírjuk és megmutatjuk az elképze-
léseinket. Eg�ébként az egész ország terüle-
tére kívánunk g�ártani, és már ki is alakítottuk 
ennek a technikai és műszaki hátterét. Ren-
delhető lesz interneten és eg�éb módokon.

Walter Kft. mohács, 7700 eszéki út 23. 
e-mail: walterkft@invitel.hu 
mobil: 06 30 277-8210 
Fax: 06 69 302-287 

...avagy új megoldások a hamvak elhelyezése területén.
A hamvasztásos temetés iránti egyre nagyobb igény ösztönözte Walter Jó-
zsef kőfaragót a modern technika az internet kihasználására. 
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Kínából behozott nag� menn�iségű 
nemeskő termékek veszél�eztetik a kő-
faragó üzemek működését, munkahel�e-
ket szüntetnek meg, hiszen ezek a termé-
kek a hel�ileg előállított műkő sírköveket 
szorítják ki a piacról. 
Az sem elhan�agolható szempont, hog� 
csökken a kézi munka arán�a, mert a kö-
vek többsége szinte teljesen kész állapot-
ban érkezik hazánkba. Közvetlen hatása, 
hog� munkahel�ek szűnnek meg.
Tén�, hog� a behozott kövek jó része nem 
ol�an minőségű, mint az európai, főleg 
olasz kőfeldolgozó és -kereskedő cégek-
től behozott nemes kövek minősége.
Ma hazánkban ann�i kínai kő van, hog� 
azokat 2015-ig sem lehet eladni. A kami-
onok pedig fol�amatosan hozzák a kínai 
és indiai köveket. A kövek eg� része jó mi-
nőségű, de azok ára lassan közeledik az 
olasz, a brazil, a belga stb. kiváló minősé-
gű kövekhez.
Sajnos, jól érzékelhető, hog� növekszik 
az igén� a g�enge minőségű kínai kövek 
iránt, éppen az olcsósága miatt. Mivel a 
sírkőkészítéshez, felállításhoz sincs szük-

ség szakmai képesítésre, ezért bárki ösz-
szeállíthatja a temetőkben a síremléket, 
ha a vállalkozásában ez a tevéken�ség 
szerepel.
Lehet, hog� csak évek múlva derül ki, 
hog� a síremlék minősége meg sem kö-
zelíti a korábban Mag�arországra beho-
zott sírkövek minőségét. A mostohább 
hazai időjárási körülmén�ek között a pu-
hább kínai gránit fén�ét elveszti, kikris-
tál�osodik. Hel�reállítása, újracsiszolá-
sa lehetetlen. Sajnos, néhán� – a g�ors 
meggazdagodás remén�ében dolgozó 
– magát sírkövesnek tituláló lelketlen vál-
lalkozó a megrendelők tájékozatlanságát 
kihasználva értékesíti a kínai köveket.
A vállalkozás szabadsága a temetésszol-
gáltatás után a sírkőkészítők és -forgal-
mazók körében is hatalmas károkat fog 
még okozni.
A megfelelő szabál�ozások hián�a mi-
att kialakult méltatlan állapotokat utólag 
már rendkívül nehéz normális meder-
be terelni. Szükséges, hog� megfelelő 
szakmai követelmén�ek fogalmazódja-
nak meg és kerüljenek, számonkérésre.  

Ez csak erős, szakmai összefogással való-
sítható meg. 
Igaza van Kampl Jánosnak a Kőfaragó és 
Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipar-
testület elnökének abban, hog� csak 
megfelelő szakmai képesítéssel rendel-
kező vállalkozások állíthassanak fel sírem-
léket a temetőkben.
Mag�arországon minden területen kéz-
zel-lábbal törekszünk az előírt uniós nor-
mák betartására, túlszigorítására. 
A temetkezésben, a hozzá tartozó tevé-
ken�ségekben viszont, alapvető harmo-
nizációk hián�oznak. Teret engedve ez-
zel a feketegazdaságnak, a fol�amatos 
keg�eletsértéseknek. Pedig eg�szerű 
eszközökkel véget lehetne vetni ezen a 
területen (is) a feketemunkának. Ma a te-
metőkben végzett munkálatokat – hel�i 
és országos szabál�ozás alapján – n�ilván 
kell tartani. Csak eg� lépes, hog� ezeket a 
n�ilvántartásokat az adóhatóság bekérje. 
Erre azonban – a szakmai szervezetek ja-
vaslata ellenére – még nem került sor.

Szekrényes András
Puskás Béla

kínai gránit

 „Már a kegyeleti piacon sincs nyugalom, valósággal elárasztják a piacot 

az olcsó kínai termékek.”

hangoztatják a kőfaragó vállalkozók szerte az országban. 

Kinai gyártmányú sírkövek árusítása Kaposváron a Praktiker áruház parkolójában.
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A SZIGÜ cégcsoport továbbra is a ha-
zai temetkezési szakma meghatározó 
szereplője és Pest megyében piacve-
zető. De mit is jelent a SZIGÜ mozaik-
szó és mióta végez temetkezési szol-
gáltatásokat a cégcsoport?
Idén januárban volt 41 éve annak, hog� 
önálló iparosként elkezdtem dolgozni.  
A SZIGÜ márkanév ebből az időből ered: 
Szegedi István Gépipari Üzeme. A SZIGÜ 
cégcsoport aztán családi vállalkozásként 
eg�re több területtel foglalkozott, és ma 
is meghatározó a temetkezési tevéken�-
ség mellett a gépipari és a mezőgazdasági 
tevéken�ségünk. A temetkezési szakmá-
ban az első lépéseket a 90-es évek elején 
Vecsésen tettük meg a SZIGÜ-Inri Kft.-vel. 
Azóta mi üzemeltetjük Vecsésen a teme-
tőt és végzünk temetkezési szolgáltatást. 
Vecsésen éppen taval� emlékeztek meg el-
ismerően cégünk közel 20 éves temetkezési 
tevéken�ségéről.

A vecsési temetkezéstől hogyan vezetett 
az út tovább a Pest megyei működésig? 
A 90-es évek második felében szakmai sze-
replők kerestek meg azzal, hog� eladó a volt 
Pest Meg�ei Temetkezési Vállalat jogutóda, 
ami akkor Keg�elet Kft.-ként működött. A tu-
lajdonosa ekkor már nem a Pest Meg�ei Ön-
kormán�zat volt, tehát nem eg� klasszikus 
privatizációról volt szó esetünkben. A család 
akkor nehéz döntést hozott, hiszen megle-
hetősen komol� feltételeket kellett teljesíte-
ni a cégvásárlás során. A döntést azonban 
ma is meghoznánk, hiszen 14 éve működ-
tetjük sikeresen az 1953-ban alapított Pest 
Meg�ei Temetkezési Vállalat jogutódjaként a 
SZIGÜ Pest Meg�ei Temetkezési Zrt.-t. 

Jól tudom, hogy Pest megye mellett 
Heves és Bács-Kiskun megyében is 
végzett tevékenységet a cégcsoport 
az elmúlt években? 
Igen eg�-két évig Heves meg�ében is je-
len voltunk, azonban a távolság miatt a ha-
tékon� irán�ítás gazdaságosan nem volt 
megoldható, ezért aztán kivonultunk az  

ottani piacról. Bács-Kiskun meg�ében 
azonban ma is jelen vag�unk. Több tele-
pülésen üzemeltetünk temetőt, és számos 
hel�en végzünk temetkezési szolgáltatást. 
A távolság itt azért nem okoz gondot, 
mert a közeli Pest meg�ei kirendeltsége-
inkről el tudjuk látni a szakmai irán�ítást. 

A SZIGÜ hosszú évekig távol maradt 
az OTEI-től, a januári közgyűlésen 
azonban a cégcsoport két cégét is fel-
vettük a tagok közé? Minek köszön-
hető ez?
Több okra is visszavezethető, hog� újra kér-
tük a felvételünket a tagok közé. Elsősorban 
azért, mert a piaci versen� elharapódzó 
példái arra sarkallnak minket, hog� aktí-
van kiveg�ük a részünket a szakmai szer-
vezet életében, segítsük az etikai szabál�ok 
betartatását, másodsorban azért, mert azt 
reméljük, hog� a kamarai szabál�ok válto-
zásával az OTEI is erősödni tud, és ezáltal je-
lentősebbé válik az érdekvédelmi jellege, 
harmadsorban pedig azért, hog� magunk 
is kezdemén�ezői lehessünk a több pon-
ton ellentmondásos szakmai jogszabál�i 
háttér változtatásának.

Utalt a piaci verseny elharapódzó pél-
dáira? Gondolom elsősorban a Pest 
megyei versenytársakra gondol. Mon-
dana példát?
Nem a példa a fontos. Főként akkor nem, 
amikor a Pest meg�ei temetkezési piacon 
a versen�társaink 90%-a korábban, vala-
mil�en módon nálunk dolgozott. Termé-
szetesen van, akivel korrekt a kapcsola-
tunk, és van, akivel nehezebb. Van ol�an 
korábbi munkatársunk akit ma is sajnálok, 
hog� elment tőlünk, és van ol�an, akit mi 
küldtünk el. Én eddig is sok sikert kíván-
tam mindenkinek, aki bejelentette, hog� 
önállóan szeretné fol�tatni a tevéken�sé-
get, és a jövőben is íg� fogok tenni. Ha pe-
dig valaki etikus magatartással és tiszta 
versen�ben megállja a hel�ét, arra leszek 
büszke, hog� korábban a SZIGÜ csapatát 
erősítette.

Milyen változások várhatóak még? 
Merre tart a következő években a 
SZIGÜ?
A cégcsoport talán eddigi működésének 
legnehezebb évét zárta taval�. Mégis si-
keresnek tartom a 2010-es évünket. Ép-
pen azért tartom íg�, mert több ol�an vál-
tozást indítottunk el, ami a jövőbe mutat. 
Először is örülök annak, hog� immár a lá-
n�om, a fiam, sőt a vejem is részt vesz a 
cégcsoport irán�ításában és fiatalos len-
dületükkel hel�tállnak az általuk irán�ított 
területeken. Másodszor örülök annak is, 
hog� taval� sikerült átalakítanunk a cég-
csoporton belüli feladatmegosztást – kü-
lön cég végzi a kereskedelmet, külön cég 
a temetőüzemeltetést, megint másik cég 
a szolgáltatást és másik cég a vag�onke-
zelést – íg� könn�ebb az eg�es területeket 
eg�mástól függetlenül irán�ítani. Emellett 
sikerként élem meg azt is, hog� megindí-
tottuk több új üzletág tervezését, amel� 
remén�eink szerint választ adhat a temet-
kezési piacon tapasztalható új kihívások-
ra. Célunk a piaci területünk védelme és új 
üzletágak elindítása.

Puskás Béla

Interjú szegedi Istvánnal a szIgü igazgatójával

merre tart a következő 
években a szIgÜ?
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temetési segély 
az európai 
országokban

Ausztria: temetési segély a költsé-
gek arányában. Maximum 
€ 448 

Belgium: € 150
Ciprus: € 634
Csehország: € 186
Dánia: € 1221-ig. ha az elhunyt fi-

atalabb volt, mint 18 éves, 
akkor € 1027

Észtország: € 192
Franciaország: 90 napi nyugdíjjárulék 

mértéke. 
Görögország: € 760
Spanyolország: € 30
Hollandia: nincs

Írország:  jövedelemtől függően  
€ 850-ig

Litvánia:  € 301, a meg nem szüle-
tett gyerek temetésére  
€ 38 (a terhesség 22 heté-
nek időszaka után)

Luxemburg: € 1200, 6 év alatti gyerek 
esetén 50%, halvaszüle-
tés esetén 20%

Lettország: kéthavi nyugdíjjárulék 
mértéke

Portugália: € 200
Románia: a nyugdíjasok jogosultak 

a temetési segélyre, mely-
nek összege 2010-ben 

1700 ron volt, 2011-ben 
2100 ron. a segélyt a 
nyugdíjbiztosító fizeti. a 
szolgáltató cég meghatal-
mazás alapján megelőle-
gezik a temetés összegét 
a segély maximum hatá-
ráig. a fennmaradó össze-
get a hozzátartozó fizeti. 

Szlovákia: € 80
Szlovénia: € 507 

Balogh Károly
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Hogyan jellemeznéd a cég megalakulása 
óta eltelt több, mint 10 éves időszakot?

Újdonságnak számított a szerén� kínála-
tom, azokban az időkben. Bátran mond-
hatom, hog� úttörője voltam a kárpitozott, 
hatszög koporsók bevezetésének. Két év 
elteltével tudtam, hog� munkám eredmé-
n�e pozitív és van létjogosultsága a piacon. 
Ezúton is szeretném megköszönni üg�fele-
im, törzsvásárlóim hűségét, hiszen nélkülük 
a fol�tatás nehezebb lett volna.
2002. évben – immáron Truhlimport né-

ven – közös erővel kezdtünk a cég bővíté-
séhez társammal, feleségemmel. Tevéken�-
ségünket kibővítettük az import koporsó 
nag�kereskedelmen túl, keg�eleti textil kel-
lékg�ártással, temetkezési szolgáltatással, 
virágkereskedelemmel, keg�tárg� kis- és 
nag�kereskedelemmel. Döntésünk hel�es-
nek bizon�ult, hiszen a társaság fol�amato-
san tudott fejlődni az eltelt évek során.

Hányan dolgoznak a cégben jelenleg, 
hogy történik a munkamegosztás?

A tevéken�ségi körünk bővítése és a 
piac bővülése után elkerülhetetlenné 
vált, hog� cégünknél munkaerő-bőví-
tést hajtsunk végre az elvárt igén�ek 
szerint. Napjainkra vállalatunk létszáma 
tizenhárom főre növekedett, a cégve-
zetést továbbra is a feleségemmel vé-
gezzük. Ő a virágkereskedést és a te-
metkezési szolgáltatást igazgatja, míg 
a termelésért és a kereskedelmi részleg 
tevéken�ségéért én vag�ok felelős. Hét 
személ� termelői munkakörben dol-
gozik. A szállítási, raktározási, logiszti-
kai munkát és temetkezési feladatokat 
nég� dolgozó látja el, további három 
dolgozónak biztosítunk részmunkaidőt 
virágkötő és temetkezési szolgáltatói 
ágazatban. További két vállalkozónak 
adunk üzletkötési és szállítási lehetősé-
get. Bátran mondhatom, hog� szakmai 
felkészültségünknek köszönhetően év-
ről évre fejlődik a cégünk a kereskedel-
mi és szolgáltatói piacon.

a Magyar temetkezés gyártókat bemutató sorozatában ezúttal a 

Magyar temetkezési kellékgyártók és forgalmazók Egyesületének egyik 

alapító tagját, a mihálygergei székhelyű truhlimport kft.-t ismerhetik 

meg. a piacon jól ismert gyártó és forgalmazó cég 1999-ben kezdte el 

tevékenységét fenyőkoporsók forgalmazásával a dunántúli régióban. 

30

mesterségem címere
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Dolgozol-e hazai beszállítókkal?

Vállalkozásunk mögött több hazai és külföl-
di, technikailag jól felszerelt termelési bázis 
áll. A külföldi g�ártókon túl jó kapcsolatot 
építettünk ki tizenhat mag�ar kellékg�ár-
tó és -forgalmazó vállalattal, asztalosmű-
hell�el. Engedjék meg, hog� megemlítsek 
néhán�at közülük: Jáger Bt., Black-Box Kft., 
Karsol Kft., Kiss &Társai 97’ Kft., Göncölfa 
Kft., valamint a Kheops-L Bt. Velük már rég-
óta kitűnő az eg�üttműködés. Az import-
termékeken túl íg� számos mag�ar kellék-
g�ártó termékét forgalmazzuk g�ártói áron 
a mag�ar keg�eleti piacon. 
Jelenleg 346 termék, ebből 52 koporsó van 
belistázva raktárunkban, ami a temetkezési 
szolgáltatás eg�ik fő eleme. Napjainkra a 
mag�ar g�ártók termékeinek szortiment-
je raktárkészletünk 70%-a. Az importáru 
összetételéhez képest ez eg� jelentősen 
megnövekedett arán�, ami eg� jól irán�í-
tott termékmenedzseri munka eredmén�e, 
és a kereslet hatására jött létre. Célunk, mi-
nél több mag�ar minőségi termék értéke-
sítése, külföldi és belföldi piacon, természe-
tesen a kereslet fig�elembevételével.

Van-e exporttevékenysége a cégnek?

Mivel raktárbázisunk a szlovák határ mellett 
található meg, g�akran megfordulnak szlo-
vák temetkezési vállalkozók, válogatva a 
mag�ar termékek között. A termékeink tu-
domásom szerint közvetetten Romániába 
és Szerbiába, míg közvetlenül Szlovákiába, 
az országhatáron túlra is eljutnak.

Milyen terveid vannak?

A Szlovák Köztársaság közelsége, va-
lamint a mag�ar termékek jó minősé-
gének eg�üttes összessége arra biztat-
ja a cégünk vezetőségét, hog� piacot 
n�issunk északi szomszédunk felé, saját 
g�ártású és több mag�ar g�ártó termé-
kének bevezetésével. Azon dolgozunk, 
hog� az exportbevételünket növelni 
tudjuk. A szolgáltatói ágazatban ol�an 
hag�omán�os koporsós temetkezési 
árakat kalkulálunk ki minőségi kellékek 
értékesítésével, hog� a nehezebb szo-
ciális hel�zetben élő családok is méltón 
tudjanak elbúcsúzni szeretteiktől, ha ezt 
a temetkezési formát választják. Minőségi 
temetkezési szolgáltatást n�újtva tovább 
küzdünk a régi, hag�omán�ok megtartá-

sáért, hog� legalább vidéken ne tűnjön el 
a tradíció, ami eg�szeri és megismételhe-
tetlen az ember életének végén.

Milyennek ítéled a szakma jövőjét?

Sajnos, azt állapítottam meg, hog� a temet-
kezési szokás megváltozott. Évről évre eg�re 
több hamvasztásos temetkezési szertartás 
mellett döntenek a temettető családok, vag� 
már búcsúztató szertartást sem kérnek. Kevés 
vidéki régió maradt, ahol még többségében 
a hag�omán�os koporsós temetést választ-
ják. Ez részben a családok szociális hel�ze-
tén múlik, de fig�elembe kell venni az or-
szág eg�es régióinak földrajzi sajátosságait is, 
hog� megértsük a változások eredeti okait. 
Gondolok itt elsősorban a belvizes terüle-
tek problémáira. Az is nag� befol�ással bír, 
hog� a fiatalabb korosztál� már nem része-
síti előn�ben az elhun�t test körüli pillanatok 
megélését, és eg�re inkább a búcsúzásnak 
lelkileg könn�ebb formáját, íg� az urnás te-
metést választják. Városainkban drágák a sír-
hel�megváltások, vag� nincs új sírbolthel�.
Megítélésem szerint tovább fog szűkülni a 
temetkezésikellék-piac. Főleg a hag�omá-
n�os koporsós temetkezést érintő termék 
kereslete fog csökkenni. Itt koporsóra, sírjel-
zőre, fejtáblára, koporsókárpitra, hantfogóra 
gondolok. Úg� látom, hog� a kialakult hel�-
zetben átalakul a g�ártók, a kereskedők és a 

szolgáltatók üzletpolitikája. Új üzleti straté-
giai tervet kell készítenünk a jövőben, vag� 
hag�juk, hog� tovább sodródjunk a biztos 
leépülés felé. Sajnos ezzel elveszítjük temet-
kezési szokásainkat, és bizon�talan an�agi 
hátteret okozunk magunknak.

Miben kellene változnia a szakmának?

Szakmai felkészültségünknek eg�ik létele-
me, hog� 2003-tól feleségemmel tagjai va-
g�unk a Mag�ar Temetkezési Szolgáltatók 
Országos Szakeg�esületének (MATESZSZ), 
valamint alapító tagjai vag�unk a Mag�ar 
Temetkezési Kellékg�ártók és Forgalmazók 
Eg�esületének (MATEK), ahol kapcsolatrend-
szerével, szakmai tudásával segítik eg�mást 
a vállalkozók az eg�esületen belül. Vélemé-
n�em szerint, eg� szakmai szervezet, ha jól 
felkészült és vannak tervei, érdemes a tag-
ságba lépni és közösen dolgozni a szakma 
jövőjén, hog� ez mindann�iunk megélhe-
tését biztosítsa. Mint temetkezési szolgál-
tató, csakúg�, mint kellékg�ártó- kereskedő 
abban látom a szakma jövőjét, hog� kö-
zös problémáinkat közösen oldjuk meg az 
azonos szakirán�ú szervezetekkel eg�ütt és 
azon belül az önös érdeket félretéve a törvé-
n�es keretek betartása mellett úg�, hog� a 
szakma eg�etlen ágazata se sérüljön.

Balogh Károly
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1972-ben született. A Budapesti Piarista 
Gimnáziumban érettségizett. A Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem gépészmér-
nöki karán, majd az ELTE francia nyelv-
szakán tanult. Végül hivatására találva 
a budapesti Pázmány- egyetem teológiai 
fakultásán végzett.  2000 nyarán szentel-
ték pappá. 
Az Emmánuel Közösség papjaként egy 
évet töltött Párizsban. Hazatérve a ka-
posvári Szent Imre-plébániára került káp-
lánnak, emellett a kaposvári katolikus 
gimnázium hittantanára. 2003 szeptem-
berétől a római PMI növendéke 2008 júni-
usáig, biblikus teológiából doktorál. 2008 
augusztusától Kaposvár-Kaposfüred plé-
bánosa. Énekel, dobol, táncol, görkorcso-
lyázik és szörfözik. Talán van, aki – mivel 
papról van szó – mindezen meglepődik, 
jóllehet mindez csak azt jelzi, hogy az atya 
fiatalember, aki meri vállalni önmagát, és 
vállalja Istent is. Személyiségét még érde-
kesebbé teszi, hogy Fábry Sándor humo-
rista unokaöccse.

Honnan indult, milyen körülmények 
erősítették Önben azt a tudatott, hogy 
Istent és az embereket kell szolgálnia?
Minden embernek van hivatása. Minden hi-
vatást valami ösztökél. Aki szereti, ha tiszta 
a ruhája, talán pat�olatot n�it, hog� másoké 
is tiszta leg�en. Ha valaki szereti az egészsé-
get, az orvosként mások egészségét szol-
gálja. Számomra a legfontosabb és eg�et-
len elfogadható legfőbb cél az örök élet és 
Isten barátsága. Ezért én nag�on örülnék, 
ha minél több emberhez elvihetném Isten 
szeretetét, amit sokszor megtapasztaltam 
már életemben. A legnag�obb örömök 
eg�ike, amikor valakit halálos ág�án sikerül 
még elvezetni az Istennel való kiengeszte-
lődésre, és a vele való találkozásra felkészí-
teni a bűnbánattal.

Hol végezte egyházi tanulmányait, 
mit jelentett önnek az, hogy Kapos-
vár egyik városrészében Kaposváron 
kezdte meg egyházi szolgálatát?

A Pázmán� Péter Katolikus Eg�etem teológus 
szakán kaptam teológus diplomát és licenci-
át, majd a római Szent Gergel� Eg�etemen 
biblikus teológiából szereztem licenciát és 
doktorátust. Az eg�házi szolgálatomat még 
a tanulmán�okkal párhuzamosan Párizsban 
kezdtem, majd eg� év után kerültem a kapos-
vári Szent Imre-templomba káplánnak, ahol 
nag�on sokat tanultam. Sokan megszerettek, 
és sokakat megszerettem. Biztos, hog� egész 
életem papi szolgálatának jó alapot adott Var-
ga László at�a mellett e barátságos közösség-
ben itt töltött két év.

A vallási ünnepek fontos szerepet töl-
tenek be a közösség formálásban. Egy 
fiatal plébánosnak milyen lehetőségei 
vannak a templomlátogatók számá-
nak növelésre?
Eg� eszközünk van: szeretni az embereket. Ez-
által tapasztalhatják meg Isten elfogadó és fel-
tétel nélküli szeretetét is. Ennek az emberek 
iránti szeretetnek a megn�ilvánulási formái 
végtelenek: eg� mosol�tól a betegek meglá-
togatásáig, a g�erekekkel való foglalkozástól a 
közös kirándulásig, a közös fizikai munkavég-
zéstől az irgalmas g�óntatásig minden belefér.

A plébános gyakori kötelessége az el-
hunytak méltó búcsúztatása és a hoz-
zátartozók vigasztalása. A hit segít a 
halál feldolgozásában. Mit tehet a plé-
bános a gyász feldolgozásában?
Elsősorban mél� empátiával fogadni a  

g�ászolókat. A halottat tisztelni akkor is, ha 
nem ismertem őt személ�esen, mert a g�á-
szoló családnak fontos volt ő, és fáj az el-
vesztése. A g�ász fol�amatának lépcsőit is 
tiszteletben kell tartani, időt kell hag�ni a 
feldolgozásra. G�akran megesik, hog� a te-
metés után néhán� héttel, összefutunk a 
hozzátartozókkal, és akkor már könn�eb-
ben beszélnek arról, hog� ők hog�an élték 
meg e szomorú esemén�t. A keresztén� hí-
vőnek, és nem csak a papnak, ug�anakkor 
remén�t is kell adnia, hiszen tudjuk, hog� 
van feltámadás, hog� van örök élet, és Isten 
végtelenül irgalmas. Elhun�tjainkért pedig 
imádkozunk, hog� be tudják fogadni ezt az 
isteni szeretetet.

A mindenszentek és halottak napja 
az egyik legnagyobb tömegeket meg-
mozgató emlékezés, ünnep. Önnek 
mit jelent a mindenszentek ünnepe és 
a halottak napja?
Évek óta próbálom formálni az emberek-
ben a két ünnepről bennük kialakult ké-
pet, mel�ben szinte teljesen összefol�ik 
mindenszentek és a halottak napja, ho-
lott az előbbi örömünnep, amikor azokra 
az elhun�takra emlékezünk, akik példás 
életet éltek előttünk, és akik már a Jóis-
tennél vannak. Kérhetjük közbenjárásu-
kat, és hálát adhatunk értük Istennek. Ez 
fehér ünnep. Ug�anakkor a halottak napja 
inkább szomorú, emlékeket felszaggató, 
fájdalmas visszaemlékezés, amikor a hoz-
zánk közelálló elhun�t szeretteinkre gon-
dolunk, akikért imádkozunk. A minden-
szentek a remén� és az öröm ünnepnapja 
számomra, míg a halottak napja a csendes 
emlékezésé és imáé. 

Puskás Béla

fábry kornél

Isten és az emberek szolgálata
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