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1. Vezetői összefoglaló 
Projektünk elsődleges célkitűzése a határmenti térség városi területeinek élhetőbbé, 
hatékonyan működtethetővé tétele. Ennek érdekében a vezető kedvezményezett Arrabona 
EGTC irányítása mellett az együttműködő partnerek több témakört érintve kívánják a térségi 
partnerséget erősíteni. 

A projektlogikát három kiemelt tevékenységcsoport köré szerveztük. A projekt keretében 
megtartott workshop-sorozaton a résztvevő önkormányzati vezetők a városüzemeltetéssel 
kapcsolatos tapasztalatokról, továbbá a helyben kialakított jó gyakorlatokról konzultálhatnak a 
szakértőkkel. A kétnapos workshopok négy különböző témakörben kerülnek megrendezésre, 
melyekhez egy-egy partnervárost rendeltünk a következő tematikus megbontásban: 
hulladékgazdálkodás (Győr), városszépítés-virágos város kialakítása (Mosonmagyaróvár), 
városi zöldfelületek kezelése (Somorja) és temető üzemeltetés (Dunaszerdahely). 

A projekt keretében ugyancsak kiemelt tevékenység az a mentorálási szolgáltatás, melynek 
keretében a korábban már említett témakörökben 3-3 konzultációs alkalom lebonyolítására, 
valamint ezekhez szervesen kapcsolódva – mentorált településenként – 1-1 gyakorlat orientált 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére kerül sor. Harmadik fő tevékenységként a szakmai 
tapasztalatok megosztását, valamint a települések üzemeltetésének hatékonyságát növelő 
együttműködést támogató informatikai háttér biztosítását tervezik a projekt megvalósítói. 

A köztemetők és katonai temetők üzemeltetése témakör bemutatása során törekedtünk arra, 
hogy ne csak az Arrabona EGTC településeiről, hanem az ország más pontjairól is bemutassunk 
releváns jó gyakorlatokat és fejlesztéseket. Így a dunaszerdahelyi, győri tapasztalatok mellett 
szegedi példák is megjelennek anyagunkban. A témához kapcsolódó konkrét eredmények 
közül mindenképpen meg kell említeni a dunaszerdahelyi kollégák által kidolgozott – és 
tanulmányunkban részletesen bemutatott – gyakorlatot az előre gyártott sírkeretek 
kialakítására vonatkozóan. E kezdeményezés a helyi lakosságtól érkező pozitív visszajelzések 
alapján mindenképpen sikeresnek mondható. Ugyanígy előremutató Dunaszerdahely civil 
közösségei és az önkormányzat közötti együttműködés a katonai temetők feltárása, a történeti 
emlékezet helyszíneként való újraértelmezése kapcsán.  

 

Esettanulmányunk a korábban vázolt projekt logikában bemutatott workshop sorozathoz, ezen 
belül tehát a köztemetők és katonai temetők üzemeltetése témakörben szervezett 
műhelymegbeszélésekhez illeszkedik szervesen. E dokumentum elsődleges célja ugyanis az 
átadható legjobb gyakorlatok beazonosítása az egyes vizsgált témakörökben, jelen esetben 
tehát a temető üzemeltetés területén.  

A tanulmányban a fentieket szem előtt tartva átfogó képet adunk a releváns tématerület 
általános helyzetéről, így Dunaszerdahely általános társadalmi-gazdasági adatainak áttekintése 
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mellett bemutatásra kerülnek a településen rendelkezésre álló humán- és infrastrukturális 
kapacitások, valamint a pénzügyi háttér. A tanulmányhoz a háttér információt elsősorban a 
témagazda településektől kapott háttéranyagok szolgáltatják. Mindezek mellett a téma 
specifikus workshopokon elhangzott végkövetkeztetések, hozzászólások is beépítésre kerülnek 
a szakmai anyagba. A jó gyakorlatok adaptálhatósága kapcsán külön megvizsgáljuk ezek 
alkalmazásának előfeltételeit és korlátait az egyes partner településeken, valamint javaslatot 
teszünk a bevezetés menetrendjére is egy akcióterv sablon és az ehhez kapcsolódó módszertan 
összeállításával. 

 

A tanulmány elkészítéséhez nem csupán adatbázisok, meglévő dokumentumok feldolgozása 
szolgáltatja a szakmai hátteret, de személyes beszélgetésekre is sor került. 2018. október 17-
én és 18-án kétnapos workshop keretében a köztemetők és katonai temetők üzemeltetése 
témakörében folytattak közös munkát a résztvevő önkormányzatok képviselői. A workshop 
mellett lehetőség volt a Dunaszerdahelyen található köztemetők és a katonai temető 
megtekintésére is, az itt készült fotódokumentáció tanulmányunkban megtekinthető. 
Mindezek mellett a temetők üzemeltetéséért felelős Municipal Kft. szakemberével, Simon 
Zoltánnal is személyes interjú készült. Az itt elhangzottak nagyban segítették a jelen tanulmány 
elkészítésével kapcsolatos munkákat. 
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2. A Builcogreen projekt bemutatása 
Az Arrabona EGTC területén található települések zöldebbé tételére irányuló intézményi 
együttműködés (Building institutional cooperation for greener settlements within the territory 
of Arrabona EGTC – Builcogreen) egy határon átnyúló projekt, amely az csoportosuláshoz 
tartozó települések, önkormányzataik és településüzemeltetési szolgáltatóik magasabb fokú 
együttműködését célozza meg.  

A következőkben röviden áttekintjük a projekt partneri körét és érintettjeit, bemutatjuk a 
projekt célkitűzéseit és a kapcsolódó tevékenységeket, továbbá jelen esettanulmányt 
elhelyezzük a projekt megvalósítási logikájában. 

 

2.1. Projektpartnerek 
Az Arrabona EGTC-t a Szigetköz, illetve a Csallóköz négy meghatározó települése, Győr, 
Mosonmagyaróvár, valamint Szlovákia területén Dunaszerdahely (Dunajska Streda) valamint 
Somorja (Samorin) alapította  

A vezető kedvezményezett az Arrabona EGTC (http://www.arrabona.eu/), amelynek fő 
érdekeltjei tehát az imént említett városok. A projekt fő célcsoportja a négy város és az 
Arrabona EGTC területén fekvő 29 tagtelepülés és azok lakossága. Az Arrabona EGTC fő 
partnerei kiváló tapasztalatokkal rendelkeznek különböző városi szolgáltatások – 
városüzemeltetés, hulladékgazdálkodás stb. – terén, amelyek jó gyakorlatait kívánjuk 
bemutatni, és megteremteni a lehetőséget, hogy ezek adaptálhatóvá váljanak a többi 
településen. 

 

2.2. A projekt célja, tevékenységei 
A projekt keretében tervezett tevékenységek megvalósításával elsődleges célkitűzés a 
határmenti térség területeinek élhetőbbé, hatékonyan működtethetővé tétele, a fent említett 
jó gyakorlatoknak a célcsoport, illetve a települések közötti elterjesztése, mindezt 
workshopokkal, IT háttér és mentoring rendszer működtetésével megtámogatva, az esetleg 
jelenleg létező együttműködések intézményesítésével. 

Ezen túlmenően a – a pályázati adatlap megfogalmazása szerint – projekt további két 
célkitűzése a célcsoport erőforrás hatékonyságának növelése a települési szolgáltatásaikhoz 
szükséges gépparkjuk, eszközeik megosztásával, kölcsönadásával, valamint az okos 
megoldásokhoz szükséges rendszerspecifikáció meghatározása. 

A projekt céljait 3 fő tevékenységcsoport segíti. Az első tevékenységcsoport a tapasztalatok 
megosztásáról, esettanulmányok feldolgozásáról, közös alkotásról szóló workshop-sorozat, 
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ahol a résztvevőknek lehetőségük van a városüzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatok 
megosztására, helyben kialakított jó gyakorlatok bemutatására. A 2 napos workshopok négy 
külön témakörben kerülnek megrendezésre, melyekhez egy-egy partnerváros került 
hozzárendelésre. Ennek megfelelően kiemelt tématerületek a települési hulladékgazdálkodás 
(Győr), a városszépítés-virágos város kialakítása (Mosonmagyaróvár), a városi zöldfelületek 
kezelése (Somorja) és a temető üzemeltetés (Dunaszerdahely). 

A második ilyen tevékenységcsoport a települések közötti „mentorálási” szolgálat felállítása, 
melynek keretében a fent bemutatott témakörönként 3-3 konzultációs alkalom lebonyolítására 
kerül sor. A mentorálási tevékenységet a projektben közreműködő városokban az érintett 
szakterületen tevékenykedő cégek szakemberei – a temető üzemeltetés kapcsán így a 
dunaszerdahelyi Municipal Kft. munkatársai – végzik. A harmadik a szakmai tapasztalatok 
megosztását, valamint a települések üzemeltetésének hatékonyságát növelő együttműködést 
támogató informatikai háttér, platform létrehozása testesíti meg. 

A fenti szakmai tevékenységek mellett a projekt lebonyolítását koordináló menedzsment 
tevékenység, valamint a projekt eredmények „láthatóságát” biztosító kommunikációs 
tevékenységcsomag emelendő ki, melyet a fő kedvezményezett, az Arrabona EGTC lát el a 
projekt megvalósítási ideje alatt. 

 

2.3. Az esettanulmányok illeszkedése a projekt logikájába 
Az esettanulmányok a fenti projekt logikában bemutatott workshop sorozathoz illeszkednek 
szervesen. Az elkészülő dokumentumok elsődleges célja az átadható legjobb gyakorlatok 
beazonosítása az egyes vizsgált témakörökben.  

Ennek érdekében egy-egy alapítótelepülés – jelen esetben Dunaszerdahely – kapcsán többek 
között bemutatásra kerül a releváns tématerület, ennek működési és működtetési 
feltételrendszere, a településen rendelkezésre álló humán- és infrastrukturális kapacitások, 
valamint a pénzügyi háttér. Az egyes tanulmányokhoz alapadatot és információt a témagazda 
településektől kapott háttéranyagok (helyi rendeletek, üzleti tervek, adatbázisok), valamint egy 
kijelölt helyi szakemberrel folytatott interjú szolgáltatják. Mindezek mellett a téma specifikus 
workshopokon elhangzott végkövetkeztetések, hozzászólások is beépítésre kerülnek a szakmai 
anyagba. 

A jó gyakorlatok adaptálhatósága kapcsán külön megvizsgáljuk ezek alkalmazásának 
előfeltételeit és korlátait az egyes partner településeken, valamint javaslatot teszünk a 
bevezetés menetrendjére is.   
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3. Dunaszerdahely Város átfogó bemutatása 
 

3.1. Alapadatok 
 

1. táblázat: Dunaszerdahely Város alapadatai 

 
A város alapterülete (2015, km2): 
 

31,45 

 
A város lakónépessége (2015, fő): 
 

22.801 

 
A város költségvetésének főösszege (2017, 
euró): 
 

Bevételi oldal: 22.136.218.-  
Kiadási oldal: 22.136.218.-  

 
A város lakásállománya (2014, db): 
 

9.299 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

3.2. Elhelyezkedés, földrajzi adottságok 
Dunaszerdahely város a Szlovák Köztársaság délnyugati részén helyezkedik el. A Szlovák 
Köztársaság területeinek felosztását tekintve a város a NUTS 3 szintjén Nagyszombat 
megyéhez tartozik, az NUTS 4 szintjén pedig – annak székhelyeként – Dunaszerdahely járáshoz.  

A település területe több korábbi településből alakult ki. Ezek között több ma már nem létező 
falu, vagy egyéb gazdasági egység, míg más területek beolvadtak a város területébe, 
esetenként nevük városrészként ma is megjelenik. Dunaszerdahely Város mai területe három 
kataszteri területből áll, ezek: Dunaszerdahely, Sikabony és Ollétejed.  

A település kialakulásában fontos szerepet játszottak a Duna és mellékvizei, melyek 
földtörténeti őskorban kialakult kavicsréteget homok- és televényrétegekkel borították be, így 
válhatott a terület emberi letelepedésre alkalmassá. A város területe a Duna folyó vízgyűjtő 
területéhez tartozik. A Dunán létesült bősi vízi erőmű működése következtében a talajvíz szintje 
az elmúlt évek során emelkedett, jelenleg 2 és 3 méter között mozog. 

A város és környékének területén a hőmérséklet relatíve kis ingadozása a jellemző, az éves 
átlaghőmérséklet 9,0 és 10,5 C között mozog, az éves csapadék mennyisége pedig jellemzően 
530 -650 mm között van. 
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Dunaszerdahely Város mezőgazdaságilag termékeny, a Dunamenti-alföld intenzíven 
megművelt térségében található. A terület jelenlegi tájszerkezete az antropogén tevékenység 
által jelentősen befolyásolt. A mezőgazdasági jelleget jól mutatja, hogy a város területének 
66%-a mezőgazdasági terület besorolású. Dunaszerdahely Város területe belesik a Natura 2000 
hálózatába tartozó egyik védett területbe. A Tőkési ág egy része áthalad Sikabony területén, 
az ott található természetes élőhelyeken nyárfa, fűzfa és éger erdők, természetes eutróf és 
mezotróf állóvizek lebegő növényzete és elmerült edényes növények, sík kaszálórétek, ártéri 
tölgy-szil-kőris erdők, valamint gyertyános-tölgyesek élveznek védelmet. Dunaszerdahely 
Város területének kiterjedése 3.145 ha, amelynek jelentős része, 2.085 ha mezőgazdasági 
terület, míg a beépített részek a település területének közel 20%-át teszik ki (622,4 ha). 

 

3.3. Településszerkezet 
A város területe három kataszteri területből áll, ezek: Dunaszerdahely, Sikabony és Ollétejed. A 
város viszonylag jelentős területének napjainkban mintegy 20%-a beépített terület. A beépített 
részek a település közigazgatási területének déli részén helyezkednek el. A város észak-déli 
tengelyét a Nagyudvarnok – Dunaszerdahely - Bős irányba haladó 507-es számú út alkotja. A 
közlekedési útvonal Nagyudvarnok irányából először új építésű üzleti területek mellett halad 
el, majd déli irányból határolja az Északi I. és II. lakótelepet. Dél-kelet észak-nyugati irányból az 
572-es számú út szeli át a települést, csatlakozást biztosítva egyrészt az E575-ösz számú déli 
elkerülő út irányába, illetve Pozsony felé. A város központját mindkét közlekedési útvonal 
átszeli, bár az átmenő forgalom napjainkban már kevésbé terhelő a lakosság számára az 
elkerülő útvonalnak köszönhetően. A mai városrészek között a Centrum és a már említett Északi 
I. és II. lakótelep mellett még megkülönböztetjük a Keleti és Nyugati lakótelepet. 

 

3.4. Gazdasági és társadalmi adatok 
Amint arra korábban utaltunk, Dunaszerdahely területének kétharmada mezőgazdasági terület, 
a gazdálkodás alá vont területen belül a szántóföldek vannak túlsúlyban (80,5%), itt a kukorica, 
búza és árpa termesztése a legjellemzőbb. A szántók mellett gyümölcsösök (8%), szőlős (0,5%) 
és egyéb kertek (0,5%) alkotják a területek jelentős részét. Bár a mezőgazdasági ágazat 
továbbra is meghatározó a gazdaságon belül, a hozzá kapcsolódó élelmiszeripar korábbi 
jelentősége mára megkopott. Az 1990-es években a település még az egyik legerősebb 
élelmiszeripari központ volt Dél-Szlovákiában, legfontosabb terméke a helyben, cukorrépából 
előállított cukor volt. A gyárat (eredeti nevén Juhocukor) a rendszerváltás után egy francia–
angol multinacionális vásárolta meg, s a vásárlást követően néhány év múlva bezárta. 
Napjainkban az élelmiszer-feldolgozó iparágat a Tauris Danubia húsfeldolgozó vállalat 
képviseli a városban. Az állattartás a dunaszerdahelyi járásban igen intenzívnek mondható, 
szarvasmarha, sertés és szárnyasok tartása is jellemző. A városban mezőgazdasági 
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szakközépiskola is működik. A gazdaság szerkezetének átalakulását követően a továbbra is 
hagyományosnak és erősnek számító mezőgazdaság mellett új iparágak nyertek teret 
Dunaszerdahelyen. A város főleg külső területein több multinacionális elektrotechnikai, 
gépipari és építőipari nagyvállalat is letelepült. A város fontos teherforgalmi logisztikai 
központtá vált a 2005-ben létrehozott ipari parkjának, valamint a város közvetlen 
szomszédságában megépült logisztikai telepeknek (Királyfiakarcsa, Kisudvarnok) 
köszönhetően. Megerősödőben van az idegenforgalom, mely Dunaszerdahely esetében 
alapvetően a gyógyhatású vízzel rendelkező termálfürdőre épül, de a látogató kíváncsiak a 
város történeti emlékeire, látványosságaira is. A város legértékesebb műemléke a már 1341-es 
forrásokban is említett, gótikus eredetű katolikus templom, mely a városközpontban található 
A további jelentős műemlékek között kell kiemelni az 1883-ban épült evangélikus templomot 
és az ún. Sárga kastélyt, melyet 1770-ben Kondé Miklós püspök építtetett. A turizmus 
erősödését jelzi a magánszálláshelyek számának növekedése is.  

A település népessége az elmúlt években enyhén csökkent. Ennek egyik oka, hogy a város 
lakossága erősen öregszik, s ez a tendencia egyre emelkedő. Az 1998-ban még 24 ezer főt 
meghaladó lakosság száma 2011-ben 22.847 fő, 2015-ben 22.801 fő volt. A 2011-es 
népszámlálás adatai szerint a magyar lakosok száma 16.752 fő (74,5%), a szlovákoké 4.373 fő 
(19,5%). A népesség közel 68%-a katolikus, emellett még a református közösségnek van 
jelentősebb súlya a városban (7,2%). 2011-ben a nyilvántartott 9.299 lakásból 1.543 saját 
tulajdonú családi ház volt, míg 5.083 saját tulajdonú társasházi lakás, emellett községi és 
szövetkezeti tulajdonú lakások is találhatóak a városban. 

 

3.5. Térségi szerepkör 
Dunaszerdahely a Csallóköz, valamint a róla elnevezett Dunaszerdahelyi járás székhelye, amely 
a Szlovákia Nagyszombati kerületéhez tartozik. A járást hatvanhat közigazgatási egység alkotja, 
közülük három, Dunaszerdahely, Nagymegyer és Somorja városi rangú település. A 
dunaszerdahelyi járás szerkezetére a relatíve aprófalvas településstruktúra jellemző, 100 km²-
re 6,2 település jut. Térségi szerepkörére jellemző, hogy a városban működik a Dunaszerdahelyi 
járási hivatal Kataszteri Hivatala, bíróság és kórház. A helyi középiskola a szélesebb térségre 
kiterjedő beiskolázási körzettel rendelkezik. 

 

3.6. Önkormányzati gazdálkodás 
A város önkormányzati gazdálkodásával kapcsolatban Dunaszerdahely Város 2016. évi és 2017. 
évi gazdálkodásáról szóló beszámolókat (zárszámadás) tekintettük át. Dunaszerdahely 2016. 
évi költségvetése, valamint a 2017. és 2018. évi költségvetési kilátások a 2015. 11. 24-én 
jóváhagyott 2015/9/167. sz. határozattal az alábbi formában lettek elfogadva: 
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Bevételi oldal:   17.437.761,- Euró Kiadási oldal:   17.437.761,- Euró 

Többlet:   0 ,- Euró 

A költségvetés az év során hét alkalommal került módosításra, melynek eredményeként a 
végső számok a következő módon alakultak: 

Bevételi oldal:   18.395.603,- Euró Kiadási oldal:   18.391.547,- Euró 

Többlet:   4.056,- Euró 

 

Dunaszerdahely városának 2017. évi költségvetése, valamint a 2018. és 2019. évi költségvetési 
kilátások a 2016. 12. 6-án jóváhagyott 2016/16/343. sz. határozattal az alábbi formában lettek 
elfogadva: 

Bevételi oldal:   19.448.285,- euró Kiadási oldal:   19.443.436,- euró 

Többlet:   4.849 ,- euró  

A költségvetés az év során hét alkalommal került módosításra, melynek eredményeként a 
végső számok a következő módon alakultak: 

Bevételi oldal:   22.136.218,- euró Kiadási oldal:   22.136.218,- euró 

Többlet:   0,- euró 

A bevételi oldalt jellemzi, hogy a folyó bevételek (adóbevételek, nem adó jellegű bevételek, 
pályázati pénzek, dotációk) teljesítése az év végére meghaladta a tervezett szint 100%-át. 

 

A fejezetben áttekintettük Dunaszerdahely legfontosabb társadalmi-gazdasági adatait, 
ezen belül kiemelten foglalkoztunk a népesedési mutatókkal. A város térbeli 
elhelyezkedését vizsgálva rögzítettük, hogy a város területe a Duna folyó vízgyűjtő 
területéhez tartozik és Natura 2000-es hálózatába tartozó egyik védett területbe is 
beleesik. A helyi gazdasági jellemzők rövid áttekintését követően a településszerkezeti 
tulajdonságok, valamint a térségi szerepkör bemutatására is sor került. 

A fejezetet a város költségvetésének átfogó bemutatásával zártuk, ahol a 2016-os, 
valamint a 2017-es főbb adatok összevetését végeztük el. 
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4. A városüzemeltetés keretei 
 

4.1. Szervezeti keretek 
A Muicipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. (Röviden: Municipal Kft.) 2012-ben kezdte 
működését. Amint a szervezeti ábrán is látható, a vezérigazgató által irányított céghez két 
igazgatóság és négy szakmai tevékenységcsoport tartozik. 

 
1. ábra: Üzleti és Tájékoztatási Központ Tükörterme Forrás: Saját szerkesztés 

 
A Pénzügyi igazgatóság hatáskörébe tartozó feladatok:  

- pénztár, kapcsolat a bankkal, 
- számlázás, pénzgazdálkodás, 
- pénzügyi és bérszámfejtés. 

 
A Műszaki igazgatóság feladatai: 

- energia, javítás és karbantartás, 
- a munkahelyi biztonság és egészségvédelem, 
- tűzvédelem. 

 
A szakmai tevékenységcsoportok feladatkörei: 
20-as tevékenységcsoport:  

- 21-közterületek tisztán tartása 
- 24-temetők  
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- 25-zöld övezetek  
- 26-parkolók 
- 27 – hulladékudvar 

30-as tevékenységcsoport:  
- 31 -Helyi kommunikáció és sétányok 
- 33 - A városi tulajdon fenntartása/karbantartása 
- 34-Gokart pálya 

40-es tevékenységcsoport:  
- 41-város sportcsarnok  
- 42-Műjégpálya 
- 43-Műfüves pálya 

50-es tevékenységcsoport:  
- 51-A Karcsai úti lakóövezet 
- 52-OIC jelentés 
- 53-Piactér 
- 55-Kisabony közösségi központ 
- 56-Hajléktalanszálló 

 
Az alábbiakban röviden és szemléletesen áttekintjük a konkrét tevékenységi köröket. 
 

Üzleti és Tájékoztatási Központ kezelése 
Az Erzsébet téren található irodaház üzemeltetését és kezelését a cég 2013 óta végzi. Az épület 
2013–ban jelentős felújításon esett át, melyet követően az Üzleti és Tájékoztatási Központ 
nevet kapta. A felújításhoz a forrást magyar-szlovák határon átnyúló együttműködési program 
nyújtotta. 
 

 
2. ábra: Üzleti és Tájékoztatási Központ Tükörterme Forrás: Municipal Kft. prezentáció 
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Az Erzsébet téren található irodaház üzemeltetését és kezelését a cég 2013 óta végzi. Az épület 
2013–ban jelentős felújításon esett át, melyet követően az Üzleti és Tájékoztatási Központ 
nevet kapta. A felújításhoz a forrást magyar-szlovák határon átnyúló együttműködési program 
nyújtotta.  
Amellett, hogy az épületben több bérelhető irodahelyiség, illetve rendezvényterem is található, 
otthont ad a Municipal Kft. nek is, itt található a szervezet székhelye is. Az üzemeltető cég az 
irodaházban hosszú távra kínál bérbeadásra különböző iroda és rendezvényhelyiségeket. A 
legnagyobb méretű ezek között a 250 fő befogadására alkalmas konferenciaterem, amely a 
konferenciák mellett koncertek és színházi előadások helyszíneként is használható. Kisebb, 60 
fő befogadására alkalmas helyiség a tükörterem, melyet a cég iskolai rendezvények, valamint 
különböző rekreációs (aerobic, pilates, jóga, stb.) tevékenységek lebonyolítására ajánl 
elsősorban. Fentiek mellett további 6 darab, kisebb méretű terem bérelhető az épületben. A 
bérleti díjakat az érdeklődők a cég honlapján megtekinthetik. 
 
Sikabonyi Közösségi ház működtetése 
A Sikabonyi Közösségi Ház átépítése és felújítása 2013-ban történt, azt követően modern, 
rendezett épület és környezet várja a vendégeket és érdeklődőket. 
 

 
3. ábra: A felújított közösségi ház Forrás: Municipal Kft. prezentáció 

Az épületben elérhető szolgáltatások között kiemelendő, hogy rendelkezik egy 80 fő 
befogadására alkalmas nagyteremmel, amely különböző eseményekre bérelhető. A gyakorlat 
azt mutatja, hogy születésnapok, házassági évfordulók mellett osztálytalálkozók és egyéb 
rendezvények kapcsán is igénybe veszik a lakosok ezt a lehetőséget.  
A közösségi ház rendelkezik egy kisebb területű helyiséggel is, amely klubhelyiségként van 
megnevezve. A 20 fő befogadó képességű terem termékbemutatóknak és kisebb 
találkozóknak, rendezvényeknek ad többnyire otthont. 
A kisgyermekes családok számára a közösségi ház mögött egy új játszópark is található, füves 
parkos környezetben.  
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Városi Piac üzemeltetése 
Az egész évben nagyon közkedveltnek számító piacon helyi őstermelők árulják terményeiket 
(zöldséget, gyümölcsöt, tojást, mézet, virágot, stb.) a hét hat napján. A Rózsaligetiként is 
emlegetett kispiac 24 elárusító hellyel (asztallal) rendelkezik. A Municipal Kft. a piac egész éves 
karbantartását ellátja. 
 

 
4. ábra: A dunaszerdahelyi piac Forrás: Municipal Kft. prezentáció 

 
Városi gokart pálya üzemeltetése 
A gokart pályát a lakosság mellett autósiskolák is használják, tréningek, versenyek rendezésére 
is kiválóan alkalmas. Az elmúlt időszakban visszább esett az érdeklődés, újabban főleg az 
autósiskolák veszik igénybe.  
 

 
5. ábra: A dunaszerdahelyi városi gokart pálya Forrás: Municipal Kft. prezentáció 

Az érdeklődők a Municipal Kft. honlapján megtekinthetik a pálya foglaltságát. 
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Városi Sportcsarnok működtetése 
A sportcsarnok, mint többcélú létesítmény egyaránt alkalmas professzionális és szabadidős 
sportolók igényeinek kielégítésére. 
 

  
6. ábra: A Városi Sportcsarnok Dunaszerdahelyen Forrás: Municipal Kft. prezentáció 

A sportpálya alkalmas kosárlabda, kézilabda, röplabda, floorball, illetve egyéb más 
teremsportok űzésére is. A pálya körül egy 464 férőhelyes lelátó található a nézők 
elhelyezésére. A sportcsarnok felhasználása – a kihasználtság növelése érdekében – 
napjainkban kiegészül egyéb rendezvényekkel. Az iskolák is rendszeresen használják 
különböző sportesemények rendezésére, emellett sportklubok is működnek benne. Amint a 
fenti kép is illusztrálja, a csarnok bálok, rendezvények helyszíneként is gyakran igénybevételre 
kerül. A Municipal Kft. végzi az épület fenntartását, melyet nagyban segít, hogy a közelmúltban 
egy komoly takarítógép került beszerzésre. 
 
Városi Műjégpálya üzemeltetése, karbantartása 
A dunaszerdahelyi műjégpálya a profi sportolók (hokisok és jégkorcsolyázók) mellett a 
gyermekes családok, fiatalok, az iskolák által szervezett sportrendezvények számára is nyitva 
áll. A jégpálya szezon november végén vagy december elején kezdődik az időjárástól függően. 
 

 
7. ábra: A Városi Műjégpálya Dunaszerdahelyen Forrás: Municipal Kft. prezentáció 
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A nyitva tartás naponta két turnusra van osztva, a kettő között a jég karbantartása zajlik. A 
sportolók számára az esti órákban elérhető a létesítmény. A világítással is rendelkező, 
szabadtéri jégpálya 58 x 28 méter méretű, saját büfével, öltözővel, ruhamegőrzővel és 
korcsolyaélezővel is rendelkezik.  
 
Műfüves pálya működtetése 
A területen kétféle méretű műfüves pálya áll a sportszeretők rendelkezésére. A nagyobb 
futballpálya 45 x 27,5 méteres, míg a kisebb 37,7 x 17,5 méteres. Nem csak műfüves pálya 
található azonban a területen, hanem utcai kosárlabda pálya, strandröplabda pálya, 
pingpongasztalok, sakk asztal és gördeszka pálya is.  
 

 
8. ábra: A dunaszerdahelyi műfüves sportpálya Forrás: Municipal Kft. prezentáció 

A pálya minden érdeklődő számára nyitva áll, várják gyermekek, fiatalok, felnőttek, futball 
klubok, szervezetek és más egyesületek látogatását is. A területen belül kivilágított, védőhálóval 
körbekerített játszótér is található. A pályák különböző versenyek, rendezvények és tornák 
megszervezésére is alkalmasak. 
 
Városi tulajdonban lévő ingatlanok karbantartása 
A Municipal Kft. végzi számos városi intézmény ingatlanának karbantartását. Egyebek mellett 
9 óvoda, bölcsőde, nyugdíjas klub, játszóterek, szociális lakások és éjjeli menedékhely 
karbantartása is a cég feladatai közé tartozik. A munka ellátásában 4 fős szakmai stáb vesz 
részt, a legnagyobb kihívást az éjjeli menedékhely színvonalának fenntartása jelenti. 
 
Parkoló rendszer működtetése  
A parkoló automaták üzemeltetését 2014 májusa óta végzi a Municipal Kft.. A szolgáltatás 
2017-ben jelentősebb korszerűsítésen esett át.  
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9. ábra: Parkolóautomata Dunaszerdahely utcáján Forrás: Municipal Kft. prezentáció 

A cég a folyamatos ellenőrzések mellett az eszközök szervízelését is ellátja. Az automata 
parkoló rendszernek köszönhetően a városban jelentősen kevesebb lett a jegy nélkül parkoló 
gépjárművek száma. 
 
Zöldfelületek karbantartása 
A Municipal Kft. 2013 júniusától végzi Dunaszerdahelyen a zöldfelületek karbantartását. A 
városban ez a munka mintegy 40 ha zöldterület folyamatos gondozását jelenti, amely munka 
igen sokrétű és az éves jelentős részében folyamatos elfoglaltságot jelent a cég munkatársai 
számára. A városi zöldfelület karbantartás alapfeladatai között megtaláljuk a gyepfelületek 
kaszálását, az őszi lombgyűjtést, a fák és bokrok szakszerű metszését, szükség esetén a 
fakivágásokat, a fák vegyszeres kezelését, virágágyások karbantartását. 

Amint az alábbi képek és szemléltetik, a város jelentős figyelmet fordít a közterületek 
megszépítésére, a virágos felületek növelésére és a növényzet folyamatos gondozására. Az 
elmúlt évek során, a fejlesztéseknek köszönhetően, javult a város zöldfelületeinek minősége, 
nőtt a minőségi, virágos felületek nagysága. 

 

   
10. ábra: A Municipal Kft. tevékenységének látványos eredményei: lámpaoszlopot díszítő virágok és 
rendezett köztéri kert Forrás: Municipal Kft. prezentáció 
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A munka eredményeként ma Dunaszerdahelyen a gyepes területek gondozása, a virágos 
területek beültetése, a fák és bokrok ápolása mellett számos körforgalom megszépült, 
gyűjteményes park létesült őshonos növényekkel és rózsakert kialakítása is sor került híres 
rózsanemesítő fajtáiból. Az előbb részletezett feladatok mellett a Municipal Kft. látja el a 
városban a közterületek tisztítását, a zöldhulladék gyűjtését, az utak téli karbantartását is. 

 
Temetők üzemeltetése 
A temetők üzemeltetése szintén a Municipal Kft. feladatai között szerepel, erről valamint a 
kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges eszközökről az 5. és a 6.2 fejezetben írunk. 
 

4.2. Gazdálkodási adatok 
Az alábbiakban röviden áttekintjük – a 2017-es évet véve alapul - Municipal Kft. éves 
gazdálkodási adatait. A cég, az önkormányzattól kap éves működési támogatási keretet, melyet 
havi rendszerességgel ad át a Municipal Kft. részére. 2017-ben, november kivételével 
valamennyi hónapban nagyságrendileg 20.400.- euró volt a dotáció összege, éves szinten 
pedig az önkormányzat által nyújtott működési keretösszeg 224.583.- euró volt. A társaság 
mindemellett jelentős bevétellel rendelkezik éves szinten, a különböző tevékenységi és 
szolgáltatási köreihez kapcsolódóan. 2017-ben az összes bevétel összege 1.477.525.- euró volt. 
A bevételek között a legnagyobb arányban a zöldfelületek fenntartásához kapcsolódó 
szolgáltatások ellenértéke jelenik meg (25,29%), ezt a parkolási rendszer működtetéséből 
származó bevételek követik (17,34%), de jelentős arányt képviselnek a korábban már említett 
működési támogatások (15,20%) is. A temetők üzemeltetéséhez kapcsolódó bevételek az 
összes bevétel 1,23%-át jelentik. A kiadási oldalon a főösszeg 1.570.250.- euró volt 2017-ben. 
A legnagyobb súlyban itt is a zöldfelületek fenntartása (19,16%) és a parkolási rendszer 
működtetése (14,68%) jelenik meg, de a tárgyi eszközök értékcsökkenése (6,74%), a 
közterületek tisztántartása (5,77%), a temetők működtetése (4,38%) is jelentős arányt mutat. 

 
A Municipal Kft. a projekt keretei között is megismert magyarországi városok 
városüzemeltetési cégeihez hasonló feladatokat lát el. Munkája bizonyos értelemben 
szélesebb körűnek is tekinthető, hiszen a hagyományos városüzemeltetési feladatok itt 
néhány speciális elemmel is kiegészülnek, elég, ha csak a jégpályára, vagy a gokart 
pályára gondolunk. Mindamellett maga a település, méretét és lakosainak számát 
tekintve is szerényebb mind Győrnél, mind Mosonmagyaróvárnál, így a kapacitások is 
ennek megfelelően kerültek kialakításra. A cég Szlovákiában is az önkormányzattól kapja 
feladatait és az önkormányzat egyben a tulajdonosa is.  
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5. A köztemetők és katonai temetők üzemeltetése, mint tématerület 
bemutatása 

 

5.1. Tématerület lehatárolása 
Jelen tanulmány a városüzemeltetési feladatok közül kiemelten foglalkozik a köztemetők, 
valamint a katonai temetők kapcsán a temető fenntartás, temető üzemeltetés kérdésével. A 
kegyhelyek, temetők kiemelt jelentőségű közterületek, a megemlékezés közösségi létet 
meghatározó helyszínei. A köztemetők és katonai sírhelyek, emlékhelyek fenntartása minden 
településen kiemelt feladat, melynek ellátása során az önkormányzatok számos sajátos, egyedi 
szempontot figyelembe kell, hogy vegyenek. A temetők fenntartása során az önkormányzatok 
vállalkozókkal és szolgáltatókkal működnek együtt, ami a felelősségi körökben gyakran 
átfedést eredményez.  

Amint látni fogjuk, a tevékenységet Dunaszerdahely esetében is önkormányzati rendeletek 
szabályozzák, így a releváns jogszabályok bemutatására is sor kerül az alábbiakban. Jelen 
fejezetben mindemellett röviden bemutatjuk a dunaszerdahelyi temetők kialakulásának 
történeti hátterét, illetve a temető fenntartás helyzetét a városüzemeltetési feladatok között. 

 

A fejezet összeállítása kapcsán támaszkodtunk Simon Zoltán, a Municipal Kft. zöldfelületek 
karbantartásáért és temető üzemeltetésért felelős csoportvezetőjének előadás anyagára, illetve 
szóbeli közléseire. Ugyancsak külön köszönet Nagy Attilának, aki a temetőkkel kapcsolatos 
helytörténeti adatokat, információkat bocsátotta rendelkezésünkre. 

 

5.2. A tématerület elhelyezkedése a városüzemeltetési gyakorlatban 
Amint arra korábban már utaltunk, a Municipal Kft. sokrétű tevékenysége felöleli többek között 
a közösségi ház üzemeltetést, a piac működtetését, valamint a sportlétesítmények 
működtetését, az ingatlan karbantartást, a parkolók üzemeltetését, valamint a közterületek 
fenntartását. 

E tevékenységek mellett fontos feladatkör a Dunaszerdahelyen található temetők üzemeltetése 
is, melyet a zöldterületek karbantartásáért, a közterületek tisztításáért felelős csoport 
szakemberei végeznek el. 

A temetők üzemeltetését Dunaszerdahely Város 2015/23 sz. (2015. november 24.) általános 
érvényű rendelete szabályozza. A rendelethez két melléklet készült, ezek 2016. július 1-től (1. 
számú melléklet), illetve 2017. január 1-től (2. számú melléklet) léptek hatályba. Előbbi az előre 
elkészített síralapokkal, míg utóbbi a temetkezésre jogosultakkal kapcsolatban rögzít 
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konkrétumokat. Mindkét mellékletről, illetve a jogszabályról a következő fejezetben írunk 
részletesen. 

 

5.3. Temető üzemeltetés Dunaszerdahelyen 
Amint láthattuk, a temetők üzemeltetése, fenntartása kiemelt feladata a Municipal Kft-nek. 
Dunaszerdahelyen összesen 4 db temető tartozik a céghez, melyek közül 3 db köztemető 
(Kisudvarnoki úti, Sikabonyi, Ollétejedi) és 1 db katonai temető (ez utóbbi a Sikabonyi úti 
temetővel azonos területen található). A sírhelyek igénybevételére vonatkozó jogosultságról 
helyi jogszabály rendelkezik, mely szerint a meglévő temetőkbe csak az temetkezhet, aki 
legalább 5 évet élt folyamatosan a városban, illetve utolsó lakhelye igazolhatóan 
Dunaszerdahely Város területén volt1. 

Mielőtt azonban részletesen elemezzük a temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, 
érdemes áttekinteni, az évek alatt hogyan alakult ki a jelenlegi temető struktúra 
Dunaszerdahelyen.  

A város történetében összesen 9 darab temetőről lehet beszélni, melyek közül a korábban 
említettek mellett még egy, a zsidó temető működik, melynek fenntartását és üzemeltetését a 
hitközség végzi. A ma már nem működő temetők közül megemlítendő az úgynevezett Öreg 
temető (Szent Fundus, vagyis „szent, azaz sérthetetlen telek, terület”)2, ahova 1780-ig temettek. 
Területét kőfal vette körül, az itt található templomot és környékét az 1800-as évek végén építik 
be, ekkor a falat és az itt található „Urunk szenvedése” kápolnát is lebontották, végül 
fokozatosan a temető is beépült, felszámolódott. Az Újfalui temetőt 1780-tól nyitották meg. Ez 
a Pálffy család tulajdonában lévő területen, az ún. Téglaház dűlőben3 volt megtalálható, és a 
már évszázadok óta szorosan összenőtt települések (Szerdahely, Újfalu, Pókatelek stb.) részére 
alakították ki azért, mert az ekkor tomboló kolera járvány miatt a királyi rendelkezés értelmében 
tilos volt a katolikus templomok közelében temetni. A temető területét 1857-ben 1 holddal 
bővítik, és az 1950-es évekig temetkeztek itt. Meg kell még említeni a (Kis)tejedi temetőt, ahol 
ugyancsak 1780-tól az 1950-es évekig temetkeztek, valamint az úgynevezett „Csonttelep”-et, 
ahova a kolera, pestis stb. áldozatait temették el. 

 

A temetők üzemeltetése, takarítása, karbantartása a zöldfelületi karbantartókkal közösen 
történik. Ezt a munkát a csoport összesen 5 fővel végzi, közülük 3 fő főállású alkalmazott, 2 fő 

                                                   
1 Dunaszerdahely Város 2016/18. sz. (2016. december 6.) általános érvényű rendelete, amely jóváhagyja 
Dunaszerdahely Város temetői működési rendjének 2. sz. függelékét 
2 Nagy Attila: A „szerdahelyi vár” – a Szentfundus (2016, április 4.) 
3 Nagy Attila: Szerdahely–Újfalu régi temetője (újságcikk, 2016, február 9.) 
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részidős/időszaki alkalmazott. 2018. december 1-ig a temetéseket egy vállalkozás végezte, a 
takarítás, karbantartás pedig a Municipal Kft. feladata volt. Az újonnan bevezetett rendszert 
részletesen a 7. fejezetben mutatjuk be. 

A temetők működési rendjét átfogóan Dunaszerdahely Város 2015/23 sz. (2015. november 24.) 
általános érvényű rendelete szabályozza. A rendelet minden temető esetében rögzíti a 
felszereltséget (közvilágítás, vízvételi lehetőség, halottasház stb.), valamint az ott igénybe 
vehető szolgáltatásokat (pl. temetői utak és növényzet karbantartása). A rendelet mindezeken 
túl részletesen szabályozza a temető látogatók kötelezettségeit, valamint a sírok bérlésével 
kapcsolatos teendőket. A rendelet 14. cikke az igénybe vehető szolgáltatások árjegyzékét 
rögzíti. A rendelet hatálya alá a város tulajdonában álló temetők – tehát a Kisudvarnoki úti, a 
Sikabonyi valamint az ollétejedi temető tartozik.  

 

A jelenleg működők közül a Kisudvarnoki úti temető a legnagyobb. A 1776/1. és 1778/1. 
parcellaszámú terület 48 520 négyzetméter, területén 3 525 sírhely található, 6 083 elhunyttal. 
A temető megközelítése jól megoldott, közelében nagyobb parkoló található. Az 
infrastruktúrát folyamatosan fejleszti az önkormányzat, ugyanakkor amint a későbbiekben látni 
fogjuk, a bővítésre, illetve az új sírhelyek kialakítására folyamatos az igény. Sírhely vásárlásra 
tehát a Kisudvarnoki úti temetőben van lehetőség, itt évente átlagosan mintegy 160-170 
temetésre kerül sor. 

 

 
11. ábra: Kisudvarnoki úti temető, Forrás: Google Maps alapján saját szerkesztés 

A fenti képen látható, hogy a temető jelentős részén már temetkeztek, új sírhelyek részére ezért 
bővítésre van szükség. A hozzátartozók a meglévő sírok esetében a lombhullató fákat tekintik 
kiemelt problémának, melyek ősszel komoly gondot jelentenek. A régebbi sírok esetében 



 
 

 24 

gondot jelent a nem szabvány szerinti sírhely kialakítás is, illetve néha a szomszédos sírhelyhez 
közel, padokat állítanak fel a hozzátartozók. A temetőben a Municipal Kft. a meglévő 
infrastruktúra (közterületek, vízvétel, világítás stb.) működtetését végzi el. 

 

  
12. ábra: A Kálvária és a felújított ravatalozó a Kisudvarnoki úti temetőben, Forrás: saját szerkesztés 

Amint jeleztük, a temetőt – mely a Kálvária szobor együttesnek is helyet ad – folyamatosan 
fejleszti az önkormányzat, így nemrégiben került felújításra a ravatalozó. A megújult 
létesítményben modernebb berendezés, és jobb minőségű hangosító eszközök fogadják a 
hozzátartozókat. A ravatalozó üzemeltetését 2018. december 1-től a Municipal Kft. végzi. 

 

  
13. ábra: Régi és új temetkezési helyek a Kisudvarnoki úti temetőben, Forrás: saját szerkesztés 

A fenti képeken jól látható a Kisudvarnoki úti temető már zsúfolt része, illetve az újonnan – 
2017-ben – megnyitott terület. Utóbbi jól áttekinthető, gondozott, ugyanakkor a falombok kis 
mérete miatt a nyári hőség nem kedvez a virágoknak. Ezen a területen csak a Municipial Kft. 
által előre kialakított sírhelyeket vehetik igénybe a hozzátartozók. 
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Sikabony 1960 óta tartozik Dunaszerdahelyhez. Az itt található temető a 3735/1. parcellaszámú 
területen fekszik, kiterjedése 17 741 m2. Itt évente átlag 15-20 temetkezés zajlik és 758 
sírhelyben 1 320 elhunyt földi maradványai találhatók. Hasonlóan a Kisudvarnoki úti 
temetőhöz, sír vásárlásra itt is van még lehetőség. A temetőben a Municipal Kft. a meglévő 
infrastruktúra (közterületek, vízvétel, világítás stb.) működtetését végzi el. 

 

 
14. ábra: A Sikabonyi úti temető, Forrás: GoogleMaps alapján saját szerkesztés 

Amint a fotón is jól látható, a temető hármas tagoltságú, vagyis az ún. „Nagy temető” mellett 
megtalálható itt a „régi temető” és az „I. világháborús temető” is. A temető várhatóan 2018-
2019 folyamán betelik, így a bővítés már elkerülhetetlen volt. 

 

   
15. ábra: Sikabonyi úti temető – nagy temető és a régi temető, Forrás: saját szerkesztés 

A tervek szerint a régi temetőt revitalizálják és itt újra lehet majd temetkezni. A megmaradt 
régi sírköveket felújítják, restaurálják és a temetőben megtekinthetővé teszik. Az alábbi képen 
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látható Ollétejedi temető a Dunaszerdahelyhez tartozó Tejeden fekszik. Területe 2 969 
négyzetméter.  

 

 
16. ábra: Az Ollétejedi temető, Forrás: http://www.municipal-ds.sk/hu/temetok 

A temetőben 102 sírhely található, ahova 194 elhunytat temettek. Itt napjainkban már nem 
lehet sírhelyet bérelni, ennek ellenére évente 1-2 temetésre sor kerül a már megváltott 
sírhelyeken. 

 

Az 1740-es évektől létező ortodox zsidó temető Dunaszerdahely legrégibb, folyamatosan 
működő temetője. A Sikabony mellett, Csótfa határában a Pálffy birtokon létrejött temetkezési 
hely az elmúlt évszázadokban körbeépült, és túlélte mind a háborúkat és a vészkorszakot, mind 
a kommunisták szerdahelyi temetőrombolását is. 

  
17. ábra: Dunaszerdahelyi ortodox zsidó temető, Forrás: Nagy Attila 

A temető bejárata mellett álló épületet 1985-ben emelték, ennek emlékét őrzi három, szlovák, 
héber és magyar márványtábla. A szépen gondozott sírok között több világhírű rabbi sírja is 
megtalálható, így itt temették el Jehuda Aszádét, de e temetőben található a neves Kelet-
kutató, Vámbéry Ármin édesanyjának sírja is. A temető üzemeltetése, fenntartása a helyi 
ortodox hitközség feladata. 
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A korábban leírt feladatok mellett kiemelt tevékenység a hulladék elszállítása is. Ezt a 
temetőkben a helyi közszolgáltatóval szerződve oldja meg az üzemeltető. Hulladékszállításra a 
városnak szállítást végző cégtől bérelnek konténert. A különböző helyszíneken összese 13 db 
8-9 köbméteres konténer került kihelyezésre. 

 

5.4. Katonai temetők, mint a történelmi emlékezet helyszínei 
Dunaszerdahelyen 

Amint korábban írtuk, a Sikabonyi temető részeként katonai emlékhely is található 
Dunaszerdahelyen. A katonai temető alapterülete 6 074 m2, melynek fenntartása és 
üzemeltetése ugyancsak a Municipal Kft. feladata. Az alábbi képen az I. világháborús temető 
látható, mely az 1914-1918 között Sikabonyban működő hadifogolytábor temetője. Ekkor 
mintegy 965 vegyes nemzetiségű katona holtteste került ide. 

 

   
18. ábra: Sikabonyi úti temető – katonai temető kápolnával, Forrás: saját szerkesztés 

Megtalálhatóak itt orosz, olasz, lett, román, lengyel katonák sírhelyei vegyesen, fakereszttel 
megjelölve egységesen. Az elhunytak a táborban pusztító kolera, tífusz és vérhas járvány 
áldozatai voltak. 2014-től a Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet, civilek, 
illetve Dunaszedahely város összefogásával megkezdődött a katonai temető átfogó 
rehabilitációja, emlékhellyé alakítása, és egy kisebb kápolna kialakítása is megtörtént. 

 

A fejezetben megvizsgáltuk a temetők kialakulásának történeti előzményeit, majd 
röviden áttekintettük a Dunaszerdahelyen található köztemetők és katonai temetők 
működésének jogi kereteit. Ugyancsak bemutatásra kerültek a városban még működő 
temetők, illetve röviden áttekintettük a Municipal Kft. temetők üzemeltetéséhez 
kapcsolódó feladatait, valamint az esetlegesen felmerülő problémákat is.  
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6. Erőforrások és gazdálkodás 
 

6.1. A rendelkezésre álló humánerőforrás (szakemberek, munkaerő) 
Amint látható, a Municipal Kft. alkalmazotti létszáma 2016 és 2017 között 53 főről 59 főre 
emelkedett. 2016-ban 40 férfi és 13 fő dolgozott a cégnél, előbbiek az alkalmazotti létszám 
70%-át, utóbbiak 25%-át tették ki. 2017-ben már 47 férfi és 12 nő dolgozott a Municipal kft-
nél, 72%-os, illetve 28%-os arányban. 

2. táblázat: A Municipal Kft. alkalmazotti létszáma nemek szerinti bontásban 

Alkalmazottak 
nemek szerinti 

összetétele 
Tényleges 

létszám 2016 %
Tényleges 

létszám 2017 % 
Férfi 40 75% 47 72% 
Nő 13 25% 12 28% 
Összesen: 53 100% 59 100% 

Forrás: Municipal Kft. 

A fenti táblázatban bemutatott létszámbővülés 2016 és 2017 között jelentősnek mondható, 
mintegy 11%-os volt. Az alábbi táblázat a Municipal Kft. alkalmazotti állományának életkor 
szerinti megoszlását rögzíti. 

3. táblázat: A Municipal Kft. alkalmazotti létszáma kor szerinti bontásban 

Alkalmazottak 
korösszetétele 

Tényleges létszám 
2015

Tényleges létszám 
2016

Tényleges létszám 
2017 

20 év alatti 0 0 0 
21-29 év között 1 3 5 
30-39 év között 8 6 8 
40-49 év között 14 15 19 
50-59 év között 23 22 21 

60 év felett 17 7 6 
Összesen: 63 53 59 

Forrás: Municipal Kft. 

A táblázatból látható, hogy 2015-ben az 50-59 év közötti, valamint a 60 év feletti korosztály 
képviseltette magát a legnagyobb számban. Előbbiek aránya 36,5%, míg az utóbbiaké közel 
27% volt. 2017-re annyiban változott a helyzet, hogy jelentősen nőtt a 40-49 év közötti 
korosztály súlya, míg a 60 év felettieké jelentősen csökkent. Összességében kijelenthető tehát, 
hogy jelentős fiatalításon esett át a cég alkalmazotti állománya. 
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6.2. Gépek, eszközök 
A Municipal Kft. folyamatosan fejleszti a zöldfelület rendezéshez, karbantartáshoz, illetve ennek 
részeként a temető fenntartáshoz nélkülözhetetlen eszközparkját.  

  
19. ábra: Zöldfelületek és temetők fenntartásánál használt gépek, Forrás: Municipal Kft. prezentáció 

Az alaptevékenységek közül ki kell emelni a fűnyírást és –elszállítást, a lehullott falevelek 
begyűjtését, a járda burkolatok és közterületek takarítását. A fenti, valamint a lenti fotók a 
jelenleg használt gépeket mutatják be. 

 

  
20. ábra: Zöldfelületek és temetők fenntartásánál használt gépek, Forrás: Municipal Kft. prezentáció 

Jelenleg 5 nagyteljesítményű fűnyíró, 1-1 darab traktor és platós kisteherautó, valamint 1 darab 
kisméretű városi teherszállító jármű segíti a közterületek rendben tartásáért felelős 
szakemberek munkáját. Az alábbi táblázat a legfontosabb eszközök típus megjelölését, 
valamint a használat célját rögzíti. 

4. táblázat: Gépek, berendezések listája 

Típus megnevezése Darabszám Használat célja 
Dolmar TM122.22H2 fűnyíró 1 Fűnyírás 

Zetor 7211 traktor 1 Vontatás 
Citroen Jumper kisteherautó 1 Teherszállítás 

Forrás: Municipal Kft. adatszolgáltatása alapján 
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6.3. Együttműködések és kiszervezett feladatok 
A temetők üzemeltetése és karbantartása sokrétű feladat, amit széleskörű együttműködésben 
valósít meg a 2012 novembere óta működő, 100 százalékban önkormányzati tulajdonú 
Municipal Kft. A vállalat kiemelt partnere természetesen a tulajdonos önkormányzat, mellyel 
folyamatos egyeztetésben végzi munkáját a cég. Amint majd látható lesz, az alapító a Municipal 
Kft. finanszírozásában folyamatosan részt vesz. További fontos partnerként nevesíthetők 
természetesen azok az alvállalkozók is, akik a cég napi tevékenységének lebonyolításában 
működnek közre. 

Közülük mindenképpen kiemelendő az előre elkészített sírkeretek/síralapok legyártásában 
közreműködő alvállalkozó, illetve a virtuális temető 
(http://www.virtualnycintorin.sk/obce/2754) működtetésében közreműködő vállalkozás. Előbbi 
kapcsán korábban már utaltunk arra, hogy a Municipal Kft. – praktikus szempontok 
figyelembevételével – az előre elkészített sírkeretek mellett döntött. Ekkor ugyanis a sírok 
között megfelelő távolság van, a sírok méretei megegyeznek, a sírok környezete egységes. A 
munkát alvállalkozó végzi. A sírhelyek mennyiségét előre meghatározzák márciusig, ezeket 
kimérik majd adott év májusig-júniusig megépíti a bevont szakember és alkalmazottai. 

Korábban utaltunk rá, hogy a hulladékszállítás kapcsán ugyancsak szerződéses viszonyban áll 
a Municipal Kft. egy alvállalkozóval. A partner vállalat meghatározott időközönként szállítja el 
a temetőkbe kihelyezett konténereket. 

A virtuális temető, mint szolgáltatás elsősorban a nem Dunaszerdahelyen élő hozzátartozók 
számára bizonyul releváns szolgáltatásnak. A Municipal Kft. ugyanis leszerződött egy céggel, 
amelyik ilyen típusú szolgáltatásokat nyújt, azt bérbe adja. Az adatokat (név, sír elhelyezkedése 
a temetőben stb.) Simon Zoltán tölti fel a felületre, a sírokról a fotókat pedig az alvállalkozó 
készíti. Az online felület kereshető a megadott adatok alapján. 

A temetőgondozás mellett a Municipal Kft. természetesen egyéb tevékenységei kapcsán is 
folytat együttműködéseket. Így például az épület fenntartási tevékenységcsoporton belül részt 
vesz a városi sportcsarnok, valamint – alvállalkozóként – a dunaszerdahelyi futballklub, a DAC 
nemrég átadott sportcsarnokának működtetésében, elsősorban a takarítási feladatok 
elvégzésével. 

 

6.4. Költségek és gazdálkodás 
A Municipal Kft. 2017-es éves beszámolója alapján látható, hogy a cég működésének 
finanszírozásában aktív szerepet játszik az alapító önkormányzat. 2018-ban a tervek szerint 
mintegy 287 000 euró működési támogatást nyújt a vállalatnak az önkormányzat, ami 
kismértékben, de meghaladja a 2017-es tényadatot (224 583 euró). Ez utóbbi értéke a 
tárgyévben az összes bevétel (1 477 525 euró) 15%-át érte el. Összességében 2017-ben a 
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Municipal Kft. havi utalással, alkalmanként 20 417 eurót kapott az önkormányzattól működési 
támogatás gyanánt. 

A cég tevékenységei közül zöldfelület karbantartásra fordított kiadás tekintetében a 2017-es 
tényadat 300 910 euró volt, míg 2018-ra a terv 303 404 euró, vagyis mintegy 1%-os 
növekedéssel lehet kalkulálni. A parkoló üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások 2017-ben elérték 
a 230 471 eurót, és a beszámolóban a cég hasonló összeggel kalkulált 2018-ra is (230 577 
euró). 

A temetők üzemeltetéséből, fenntartásából és az ehhez kapcsolódó bérbeadási 
tevékenységből származó bevétel 2017-ben elérte a 7 498 eurót, egyéb szolgáltatásból pedig 
további 258 euró folyt be. A szolgáltatások bevételei mintegy 10 395 euróra rúgtak 2017 
folyamán. Ez az összeg várhatóan 2019-től jelentősen emelkedik, hiszen 2018. december 1-től 
a ravatalozó fenntartását a Municipal Kft. végzi, mely tevékenységéért díjat fog szedni a 
szolgáltatóktól. A kiadási oldal legnagyobb tétele természetesen a bérköltség, ami a vizsgált 
évben meghaladta a 38 780 eurót, járulékokkal együtt az 50 000 eurót. Elektromos energiára 
és vízhasználatra összességében mintegy 3 912 eurót fordított a vállalat. Jelentős tétel volt az 
előregyártott síralapok elkészítése is, ez mintegy 5 000 eurós költséget jelentett a vizsgált 
évben. 

 

A Municipal Kft. gazdálkodását áttekintve megállapítottuk, hogy a cég folyamatosan 
fejleszti eszközparkját, így ma már modern gépekkel végezhetik szakemberei a temető 
üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat. A vállalat gazdálkodását áttekintve láthattuk, 
hogy az alapító önkormányzat folyamatosan nyújt támogatást a cégnek, így annak 
működése kiegyensúlyozott. Külön megvizsgáltuk az együttműködések körét, rögzítve 
hogy milyen feladatok esetében kerülnek bevonásra alvállalkozók. 

Végül megvizsgáltuk a temető üzemeltetéshez kapcsolódó gazdálkodási adatokat, és 
rögzítettük, hogy a szolgáltatásokból jelentős bevételre tesz szert a Municipal Kft., 
miközben természetesen a kiadási oldalon is jelentős tételek jelennek meg. 
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7. Feladatok és munkaszervezés 
 

7.1. Feladatok a temetők üzemeltetésével kapcsolatban 
Amint arra korábban már utaltunk, a temetők működési rendjét átfogóan Dunaszerdahely 
Város 2015/23 sz. (2015. november 24.) általános érvényű rendelete szabályozza. A rendelet 2. 
cikke részletesen rögzíti az érintett temetők felszereltségét, ami egyértelműen meghatározza a 
Municipal Kft. által itt elvégzendő feladatokat. 

5. táblázat: A Dunaszerdahelyen működő temetők felszereltsége, 

Temető megnevezése Temető felszereltsége 
Kisudvarnoki úti temető - Halottasház  

- Rögzített utak  
- Közvilágítás  
- Vízvételi lehetőség  
- Zöldövezet  
- Bekerítés  

Sikabonyi temető - Halottasház épülete  
- Rögzített utak  
- Közvilágítás  
- Vízvételi lehetőség  
- Zöldövezet  
- Bekerítés  

Ollétejedi temető - Halottasház épülete  
- Rögzített utak  
- Közvilágítás  
- Vízvételi lehetőség  
- Zöldövezet  
- Bekerítés  

Hősi temető (Sikabonyi temető területén) Megemlékezési kápolna  
- Zöldövezet  
- Rögzített utak  
- Bekerítés  

Forrás: Dunaszerdahely Város 2015/23 sz. általános érvényű rendelete 

A jogszabály 3. cikke alapján a temető üzemeltetése magában foglalja az alábbi feladatokat:  

a) a sírgödör kiásásának és betakarásának biztosítását,  
b) az exhumálás biztosítását,  
c) a temető működésével kapcsolatos nyilvántartás vezetését (sírhely és üzemeltetési 
nyilvántartása),  
d) a temető igazgatását,  
e) a halottasház és a ravatalozó üzemeltetését, ha ezek megépültek a temetőben,  
f) a temetői utak és növényzet karbantartását  
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A jogszabály 3. cikk 4. pontja kimondja, hogy „Az üzemeltető biztosítja a temető rendes 
karbantartását, főként gondoskodik a külső kinézetéről, a közös sírokról és a használatlan 
sírhelyekről, a temetői utak, növényzet, bekerítés, a higiéniai és egyéb berendezések 
karbantartását, a temetők technikai felszereltségét, gondoskodik a vízvételi lehetőségről és a 
közvilágításról, sírhely- bérleti szerződéséket köt4”.  

 

7.2. A feladatok lebonyolításának gyakorlati menete, munkaszervezés 
A temető üzemeltetés előbbiek szerint rögzített tevékenységei közül az alábbiakat mutatjuk be 
részletesebben: 

 

Közterület fenntartás 

Korábban jeleztük, hogy mind a Kisudvarnoki úti temető, mind pedig a Sikabonyi temető 
esetében gondot jelentenek ősszel a lombhullató fák. Ebben az időszakban az avar begyűjtése 
kiemelt feladatként jelenik meg. Ennek keretében elsődleges tevékenység a járdák, illetve 
kisebb a temetőben található burkolt teresedések tisztítása, a lehullott falevelek begyűjtése, 
valamint az összegyűjtött falevelek elszállítása. A temetők takarítása, karbantartása a 
zöldfelületi karbantartókkal közösen történik heti rendszerességgel, illetve igény szerint. 

 

Hulladékszállítás 

A temetőkben összegyűlő hulladék elszállítása ugyancsak a Municipal Kft. feladatkörébe 
tartozik. Ezt a temetőkben a helyi közszolgáltatóval szerződve oldja meg az üzemeltető. 
Hulladékszállításra a városnak szállítást végző cégtől bérelnek konténert. A temetőkben 
mindösszesen 13 db nagyméretű, 8-9 köbméteres konténer került kihelyezésre, ezeket szállítja 
el az alvállalkozó. 2018. márciusa óta egyébként a Municipal Kft. telephelyére a lakosság is 
kiszállíthatja a zöldhulladékot, műanyag és háztartási hulladék elhelyezésére azonban nincs 
lehetőség. 

  

                                                   
4 Dunaszerdahely Város 2015/23 sz. általános érvényű rendelete (old. szám. nélkül) 3. cikk 4. pont 
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Infrastruktúra üzemeltetése 

A temetőkben található alapinfrastruktúra (vízvételi lehetőség, közvilágítás stb.) karbantartása, 
folyamatos működőképességének biztosítása ugyancsak a Municipal Kft. szakembereinek 
feladata. A temető látogatóktól érkező bejelentések alapján, vagy az aktuális bejárások során 
tapasztalt meghibásodások kiküszöbölése folyamatos tevékenység.  

 

Ravatalozó üzemeltetés 

2018. december 1-től a ravatalozók működtetését a Municipal Kft. vette át. A Kisudvarnoki úti 
temetőben a közelmúltban felújításra került a ravatalozó, többek között új hangtechnikát, 
bútorokat és berendezéseket szereztek be. A jövőben ravatalozáshoz kapcsolódó feladatokat 
az erre szakosodott, a hozzátartozók által megbízott vállalkozó végzi, míg a hangosítás, a 
szertartás előtti és utáni takarítást, tehát lényegében a ravatalozó üzemeltetését a Municipal 
végzi. Ezért a jövőben temetésenként meghatározott összeg (díj) felszámítását tervezik a 
jövőben. 

 

Sír alapok (sírkeretek) kialakítása 

Korábban utaltunk a Municipal Kft. által bevezetett új megoldásra. Ezt a későbbiekben 
részletesen ismertetjük, ezért itt csak röviden mutatjuk be. A korábbi gyakorlat szerint egyedi 
sírkereteket, majd sírokat alakíthattak ki a hozzátartozók, ezek azonban gyakran nem feleltek 
meg a jogszabályban rögzített paramétereknek. Gondot jelentett a sírok közötti nem 
szabványos távolság, esetleg a nem egyeztetett módon kihelyezett padok stb. A Municipal Kft. 
által előre kimért, majd közbeszerzésen kiválasztott alvállalkozó által legyártott sírkeretekkel 
ezek az anomáliák elkerülhetők. A sírkereteket – az egységes méretek miatt – az újonnan 
temetkezésre bevont területeken alkalmazzák oly módon, hogy a sírhelyek mennyiségét előre 
meghatározzák márciusig, ezeket kimérik majd adott év májusig-júniusig megépítik. 

 

Jelen fejezetben áttekintettük a temetők infrastrukturális felszereltségét, valamint az 
üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok körét, kiemelten a helyi temető üzemeltetési 
rendeletben rögzített tevékenységeket. Bemutattuk, hogy milyen alvállalkozói kör kerül 
bevonásra a feladatok elvégzése során. E körből kiemeltük a ravatalozó üzemeltetés, a 
virtuális temető, a hulladékszállítás valamint a sír alapok készítése terén megjelenő 
alvállalkozókat.  
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8. Elért eredmények 
A Municipal Kft. az elmúlt években számos, a temető üzemeltetés kapcsán konkrét 
eredménnyel járó jó gyakorlatot vezetett be, illetve alkalmazott. A cég tevékenységeinek 
bemutatása kapcsán előzetesen ezek közül már többet bemutattunk, az alábbiakban némileg 
konkrétabban, a tényleges hasznos és eredmények részletezésével tekintjük át ezeket. 

 

Virtuális temető 

A http://www.virtualnycintorin.sk/obce/2754 honlapon elérhető komplex szolgáltatás egyre 
népszerűbb. A város mindhárom temetkezési helyszíne kereshető, név és személyes adatok 
alapján beazonosíthatók a sírok. 

 

  
21. ábra: A virtuális temető szolgáltatás kezdő lapja, Forrás: http://www.virtualnycintorin.sk/obce/2754 

A keresés mellett ugyanakkor olyan szolgáltatások érhetők még el, mint például a virtuális 
mécses gyújtás. A virtuális temető különösen a nagy távolságban, adott esetben külföldön élő 
rokonok, barátok számára nyújt megfelelő alternatívát.  

Érdekesség, hogy a virtuális temető szolgáltatást Győrött is be kívánják vezetni, a helyi 
szakemberek szerint ugyanis a jövő ebbe az irányba mutat. A győriek több rendszert 
megnéztek már, így például a székesfehérvárit, ahol a temetőben van sírhely kereső alkalmazás 
is. Győr saját maga fejleszti a rendszert, jelenleg béta üzemmódban fut és 2019-ben kívánják 
élesben indítani. Sírhelykereső és sírhelymegváltó funkció is elérhető lesz az előzetes tervek 
szerint, de fotókat – személyiségi jogi- és adatvédelmi okok miatt – nem közölnek a sírokról, 
mivel az magántulajdonnak minősül. A temetőben található katonai sírokról ugyanakkor lesz 
fénykép és részletes információ. 
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Sírkeretek kialakítása 

Amint arra már korábban utaltunk Dunaszerdahelyen – és a workshopn elhangzott 
visszajelzések alapján más településeken is – gondot jelent, hogy a hozzátartozók által 
kialakított sírhelyek eltérnek a jogszabályban rögzített paraméterektől (a vonatkozó jogszabály 
értelmében egyébként az egyes sírhely 110 cm széles és 250 cm hosszú, míg a kettes sírhely 
210 cm széles és 250 cm hosszú). Emiatt döntött úgy a Municipal Kft., hogy a temetőkben előre 
kialakítják a sírkereteket, előzetes kalkuláció alapján szabott áron (egyes sír: 155 EUR, kettes sír: 
212 EUR az önköltség).  

 

   
22. ábra: Előre kialakított sírkeretek a Kisudvarnoki úti temetőben, Forrás: saját szerkesztés 

A munkát alvállalkozó végzi. A sírhelyek mennyiségét előre meghatározzák márciusig, ezeket 
kimérik majd adott év májusig-júniusig megépítik. Ha az adott évre elkészített keretek 
elfogynak, akkor az abban az évben elkészülteket október-november körül kezdik hirdetni. 
Előzetes számítás alapján 30-40 db sír kell évente. A sírok között 40 cm helyet kell minimum 
biztosítani, amit kifüvesítenek, hogy a víz el tudjon folyni és ne legyen fagyás. A járdák esetében 
szektoros kialakítást alkalmaznak. A Municipial Kft. szakembereinek elmondása szerint az előre 
elkészített sírkeretek kapcsán csak pozitív visszajelzés van a lakosságtól. 

 

Ravatalozó üzemeltetés piaci alapon 

Amint láthatjuk a temetők gondozása, fenntartása és az itt található infrastruktúra 
üzemeltetése jelentős erőforrásokat köt le az önkormányzatoknál. A költségvetésben is komoly 
tétellel megjelenő feladatok lebonyolításának egyik költséghatékony alternatívája a 
temetőkben működő szolgáltató cégek (temetkezési vállalkozók) bevonása a finanszírozásba. 
Erre lehetőséget nyújt az a megoldás, amit Dunaszerdahelyen 2018. december 1-től vezettek 
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be, vagyis hogy a jövőben a ravatalozáshoz kapcsolódó feladatokat az erre szakosodott, a 
hozzátartozók által megbízott vállalkozó végzi, míg a hangosítás, a szertartás előtti és utáni 
takarítást, tehát lényegében a ravatalozó üzemeltetését a Municipal bonyolítja. Ezért a jövőben 
temetésenként meghatározott összeg (díj) felszámítását tervezik. Természetesen az így 
beérkező bevétel nem fedezi a temető üzemeltetés teljes költségét, ugyanakkor hozzájárul, 
hogy hosszabb távon pénzügyileg fenntartható legyen a rendszer. Győrött ugyanakkor például 
más megoldást választottak. A városban 1 220 temetés volt 2017-ben, ebből 520 darabot a Jó 
szív Kft. végzett. A cégben tulajdont szerzett az önkormányzati tulajdonú Győrszol Zrt., így 
próbálják költséghatékonnyá tenni a működést. 

 

Katonai temetők, mint a közösségi emlékezet helyszínei 

Láthattuk, hogy Dunaszerdahelyen komoly erőfeszítéseket tesznek a közösségi emlékezet 
ápolása, a tradíciók megőrzése érdekében, és ennek egyik fontos eleme a katonai temetők és 
sírhelyek ápolása. 

 

  
23. ábra: Az I. világháborús hadifogolytábor bejárata Sikabony felől és a tábori kápolna épülete, Forrás: 
Császári és királyi hadifogolytáborok a Csallóközben (1914–18).  

A Sikabonyi úti temetőben található katonai temető megújításában jelentős szerepet játszottak 
a helyi civil szervezetek, akiknek aktivitása példaként szolgálhat más települések hasonló 
szervezetei számára is. A katonai temetők nem csupán kegyeleti helyszínek, de az élő 
helytörténet, a közös emlékezet ápolásának is teret biztosítanak az itt szervezett eseményekkel. 
Civil kezdeményezésre és az önkormányzatok bevonásával a temetők ezen funkciója tovább 
erősíthető. 

 

A fejezetben áttekintettük azokat a jó gyakorlatokat, ahol konkrét eredményeket sikerült 
elérni. A virtuális temető, a sírkeretek kialakítása, a ravatalozó üzemeltetés és a katonai 
temetők karbantartása kapcsán beazonosítottuk a siker kritériumokat. Láthattuk, hogy 
minden esetben meghatározó szerep jut a partnerségnek, az együttműködésnek. 
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9. A jó gyakorlat adaptálhatósága 
A következő fejezetben az előzményekben áttekintett jó gyakorlatok átvételének lehetőségeit 
vizsgáljuk meg. Egy átfogó kontextus megteremtése érsekében ezt megelőzően azonban 
bemutatunk néhány hazai jó példát, majd áttekintjük azon előfeltételek körét, melyeket 
szükségesnek vélünk az adaptáláshoz. A későbbiekben meghatározásra kerülnek a jó 
gyakorlatok átvételét esetlegesen akadályozó korlátok, majd – egy akcióterv sablon 
összeállításával – javaslatot teszünk a jó gyakorlat bevezetésének menetrendjére és az ehhez 
kapcsolódó együttműködési és kapcsolati rendszer felállítására. 

 

9.1. Hazai jó gyakorlatok 
Amint az a cég honlapján is olvasható, Győrött az önkormányzat megbízásával a GYŐR-SZOL 
Zrt üzemelteti a 2010. december 28-i Kegyeleti Közszolgáltatói Szerződés szerint, a város 
közigazgatási területén lévő köztemetőket5. Ugyancsak a honlapon elérhető információk 
alapján a városban hét temetkezési szolgáltató működik, melyek közül a meghatározó szereplő 
a „Jószív” Temetkezési Kft. 

Az elérhető szolgáltatások körét folyamatosan fejlesztik, így – ahogy arról korábban már írtunk 
– elérhető a „virtuális temető szolgáltatás is (http://inweb.gyorszol.hu:3006/), ami egy online 
elérhető alkalmazás. 

 

 
24. ábra: A Győr-Szol Zrt. által működtetett sírhelykereső alkalmazás nyitó oldala, Forrás: GYŐR-SZOL Zrt. 

Jelenleg úgynevezett „béta verzióban” működik a rendszer, amelyben – személyiségi okokra 
hivatkozva – fotókat nem rögzítenek a privát sírhelyekről, ugyanakkor a város nagyjainak 
sírjáról igen, s ezeket egy rövid ismertetés keretében közzé is teszik a felületen. 

                                                   
5 http://www.gyorszol.hu/index.asp?x=92&t=t 
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A dunaszerdahelyi workshopon tartott előadásában Rotter Zsolt, a Győr-Szol Zrt. 
vagyonkezelési üzletágvezetője elmondta, hogy Győrben összesen 8 saját fenntartású temető 
működik, amelyek kezelése éves szinten jelentős, akár több tízmilliós költséget jelent. Míg az 
önkormányzatok, illetve a különböző településüzemeltetési szervezetek számára teljes 
mértékben „ráfizetéses” a temetők fenntartása, addig a temetkezési szakma más résztvevői 
nagyon magas profithoz jutnak. Éppen ezért kialakítottak kísérleti jelleggel egy olyan 
gyakorlatot, amelyben egy piaci szereplő is megjelenik az üzemeltetési oldalon oly módon, 
hogy ez mégsem teremt monopolhelyzetet számukra a temetkezési szolgáltatások kínálati 
oldalán. Ezt az állapotot úgy érte el a Győr-Szol Zrt., hogy többségi tulajdont szerzett egy 
temetkezési vállalkozásban, és szerződésmódosítást követően ez a cég is részt vállal az 
üzemeltetési költségekből. 

Szegeden 2016. január 1-jén a Szegedi Testamentum Temetkezési Kft. jogutódlással olvadt be 
a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-be6, ahol Testamentum Temetkezési 
Divízióként működik tovább. A város közgyűlése által alapított társaság immár több mint 50 
éve működik, és Szeged legnagyobb kertjét üzemelteti és tartja fent közel 30 hektáron. A cég 
négy temető üzemeltetését, fenntartását végzi Szegeden (Belvárosi temető, Gyálarét temető, 
Kiskundorozsmai temető, Tápéi temető). A cég teljes körű kegyeleti szolgáltatást nyújt, vagyis 
temetési szertartások szervezésével és lebonyolításával is foglalkozik. Ebbe a körbe beletartozik 
többek között az elhunyt elszállítása, az elhunyt temetésre történő felkészítése, kellékekkel 
történő ellátás, ravatalozás, sírba helyezés stb. Szegeden az egyszemélyes sírhely használati 
díja a Belvárosi temetőben 254 600 forint, az urnafülke költsége 10 évre 107 100 forint 
urnafalban. A temetőhasználat kapcsán díjfizetési kötelezettség merül fel, amennyiben 
tehergépkocsi, illetve utánfutós személyautó behajtásáért éves díjat szükséges fizetni, de 
költsége van természetesen a sírtisztításnak és a hulladék elszállításnak is. 

 

 

                                                   
6 http://szegeditemetkezes.hu 
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25. ábra: A Testamentum Temetkezési Divízió által működtetett sírhelykereső alkalmazás nyitó oldala, 
Forrás: http://szegeditemetkezes.hu 

Az alkalmazás segítségével az elhunyt neve, születési és halálozási dátuma alapján 
megkereshető a keresett parcella, sor és szám. A mellette feltüntetett „Térkép" feliratra 
klikkelve egy villogó pont jelöli meg a temető nagyítható térképén a sír helyét. 

A Szegedi Belvárosi Temetőben mindkét világháború halottainak állítottak emlékhelyet. Az első 
világháborús emlékhelyet két félkörívesen felállított fal alkotja, melyek előtt gondozott 
virágágyás található. A központi helyen egy jelképes szarkofág került elhelyezésre, fekete 
márvány kereszttel, a régi magyar címerrel, oldalt két imádkozó alakkal. A II. világháborúban 
elesett magyar katonák sírjai mellett található emlékmű a 3 071 elesett honfitársunknak és más 
nemzetek fiainak állít emléket. Emellett külön emléktáblák őrzik a háborúban elesett német, és 
emlékoszlop a román katonák emlékét. Az 1956-os forradalom emlékét öt kopjafa őrzi.  

A fent bemutatott példák alapján jól látható, hogy míg Győrben az önkormányzat egy 
temetkezési szolgáltatást nyújtó, piaci alapon működő vállalkozásban szerzett tulajdonrészt, 
addig Szegeden az önkormányzati tulajdonú vállalkozás – immár önálló divízióként – végez 
piaci alapú tevékenységet. Mindkét megoldás abba az irányba mutat, hogy a temető 
fenntartásához kapcsolódó magas költségeket piaci alapú bevétellel ellentételezzék, ily módon 
biztosítva a tevékenység pénzügyi fenntarthatóságát. 

 

9.2. Átvehető elemek 
A Dunaszerdahelyen 2018. október 17-én és 18-án megrendezett kétnapos workshopon 
bemutatásra kerültek a Municipal Kft. által alkalmazott jó gyakorlatok. A temető üzemeltetés 
kapcsán számos olyan tapasztalatot megosztottak a szakemberek, melyek felkeltették a 
résztvevő települési vezetők érdeklődését. Jelen tanulmány 8. fejezetében már részletesen 
áttekintettük ezeket a tématerületeket, ezért itt csupán röviden összefoglaljuk a fontosabb 
tartalmi jellemzőket. Noha a katonai temetők kapcsán a partner települések nem jelezték a 
mentori támogatás iránti igényt, néhány szóban ezt a témakört is bemutatjuk.  

Dunaszerdahelyen– korábban már bemutatott – „virtuális temető” alkalmazással a város 
mindhárom temetkezési helyszíne kereshető, név és személyes adatok alapján 
beazonosíthatók a sírok. A keresés mellett ugyanakkor olyan szolgáltatások érhetők még el, 
mint például a virtuális mécses gyújtás. Az alkalmazás pozitív visszajelzéseket kapott, egyre 
többen használják, hiszen ez elsősorban a távolabb élő hozzátartozók számára nyújt megfelelő 
alternatívát. 

Amint arra már korábban utaltunk, a sírok méretének egységesítése érdekében 
Dunaszerdahelyen az előre kialakított sírkeretek rendszeresítése mellett döntöttek. A keret 
kialakítása oly módon történik, hogy az önkormányzati rendeletben korábban előre 
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meghatározott méretek szerint kimérésre kerülnek a sírhelyek, majd annak kiásását és 
lebetonozását kiadják egy vállalkozói körnek, akik előre elkészítik a sírhelyet. A vállalkozó 
kiválasztása közbeszerzéssel történik. 

A temetők fenntartása, az itt található infrastruktúra üzemeltetése jelentős erőforrásokat köt le 
az önkormányzatoknál, ugyanakkor a temetkezési szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételek és 
profit markáns hányada a temetőben működő szolgáltatóknál jelenik meg. E cégek bevonása 
a temető működtetés finanszírozásába komoly előrelépést jelenthet a költségvetési egyensúly 
megteremtésének irányába. Erre lehetőséget nyújt az a megoldás, amit Dunaszerdahelyen 
2018. december 1-től vezettek be, vagyis hogy a jövőben a ravatalozáshoz kapcsolódó 
kiegészítő feladatok lebonyolításában (pl. hangosítás, a szertartás előtti és utáni takarítás stb.) 
a Municipal Kft. működik közre, amiért a jövőben temetésenként meghatározott összeg (díj) 
felszámítását tervezik. 

A Dunaszerdahelyen közösségi összefogással megvalósuló katonai temető rekonstrukció más 
települések számára is példaértékű lehet. A Sikabonyi úti temetőben található katonai temető 
megújításában jelentős szerepet játszottak a helyi civil szervezetek, melyek nem csupán a 
temetők rendbetételére, de a közösségi emlékezet egyéb elemeinek feltárására (helytörténeti-
, levéltári anyagok feldolgozása stb.) is kiterjed. Dunaszerdahelyen felismerték tehát, hogy a 
katonai temetők nem csupán kegyeleti helyszínek, de az élő helytörténet, a közös emlékezet 
ápolásának is teret biztosítanak. 

 

9.3. Az adaptálhatóság előfeltételei 
A fent bemutatott jó gyakorlatok alkalmazása kapcsán műszaki-tervezési-, jogalkotási-
közbeszerzési-, valamint kommunikációs feladatok egyaránt hárulhatnak az önkormányzatra. 
Az alábbiakban tekintsük át a legfontosabb lépéseket, melyeket a jó gyakorlatok bevezetése 
kapcsán szükséges megtenni. E tevékenységeket a megvalósíthatósági tanulmányokban 
ugyancsak bemutatjuk. 

Előzetesen általánosságban kijelenthető, hogy a kistelepüléseken jellemzően nincs verseny a 
temetkezési szolgáltatók között, vagyis egy esetleg két cég végez ilyen jellegű tevékenységet. 
Ez természetesen nem könnyíti meg az önkormányzatok munkáját, hiszen egy monopol 
helyzetben lévő vállalkozás nehezebben fogadja el a helyi jogszabályi környezet átalakítását, 
illetve a finanszírozási keretek módosítását. Ugyanígy igaz az is, hogy a kizárólagos szolgáltató 
– versenyhelyzet hiányában – könnyebben érvényesítheti az áremelkedést is.  
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A sírkeretek alkalmazása kapcsán megteendő konkrét lépések: 

 Az új temetkezési terület pontos műszaki felmérése 
o geodéziai felmérés,  
o esetleges talajvizsgálat a talajvíz, és így az optimális temetkezési mélység 

meghatározásához 
 A sírkeretek paramétereinek meghatározása (optimális méretek rögzítése) 
 A sírokat kialakító alvállalkozó kiválasztása (3 ajánlatos eljárással) 
 A helyi lakosság tájékoztatása, a sírkeretek meghirdetése az előzetesen rögzített 

ütemezéssel összhangban 
o Fórumok szervezése 
o Helyi sajtóban közlemények, hírek megjelentetése 
o Közmeghallgatás szervezése a témakörben 

 

A virtuális temető fejlesztése kapcsán megteendő konkrét lépések: 

 Lakossági igény felmérése 
o előzetes felmérés az önkormányzatnál kitölthető kérdőívvel, vagy a község 

honlapján elérhető online igényfelméréssel 
o Az igény alapján előzetes terv elkészítése, és ennek jóváhagyása a 

képviselőtestület által 
 Műszaki paraméterek rögzítése 

o milyen alkalmazásokkal legyen működőképes, 
o milyen funkciók legyenek elérhetőek 
o A hardver igény rögzítése 

 Jogszabályi háttér biztosítása  
o Rendeleti szinten szabályozni a virtuális temető funkcióit 
o Az esetleges személyiségi jogi kérdések tisztázása 

 Az alvállalkozó kiválasztásához szükséges ajánlatkérés lebonyolítása 
 Az elkészült alkalmazás tesztelése, a teszt eredmények alapján véglegesítés 

 

A temető üzemeltetés finanszírozási hátterének átalakításával kapcsolatban megteendő 
konkrét lépések: 

 A helyi temetkezésről szóló rendelet módosításának előkészítése a rendelet 
áttekintésével  

o A releváns rendeletek beazonosítása és vizsgálata 
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o A szükséges módosítások körének meghatározása, jogszabályi szintű 
kidolgozása 

 A temető üzemeltetés költségeinek felmérése, pénzügyi terv készítése  
o milyen szolgáltatásokért fizessen a vállalkozó 
o Fizetési ütemezés meghatározása 

 A rendelet módosítása képviselőtestületi határozattal 
 A helyi lakosság tájékoztatása 

o Helyi sajtóban közlemények, hírek megjelentetése 
o Közmeghallgatás szervezése a témakörben 

 

A katonai temetők, mint a közösségi emlékezet helyszíneinek gondozása: 

 Az együttműködő partneri kör beazonosítása, a széleskörű lakossági részvétel 
biztosítása 

o Civil szervezetek bevonása 
o Önkormányzati szerepvállalás 

 Partneri megállapodás megkötése 
o A feladatmegosztás rögzítése 
o Felelősségi körök meghatározása 

 Közösségi programok előkészítése 
o Helyi történeti emlékek feltárása 

 

A fenti tevékenységek ütemezett lebonyolításához egy ütemterv elkészítése javasolt. Ennek 
kiindulópontja a jogi-műszaki feltételrendszer kialakítása, záró pontja a megvalósítás lezárása. Az 
ütemtervre vonatkozó konkrét javaslatot a megvalósíthatósági tanulmányok 6. fejezete tartalmazza 
majd. 

 

9.4. Az adaptálhatóság korlátai 
A jó példa átvételének számos korlátja lehet, melyek közül bármelyik hiánya lehetetlenné teszi, 
de legalábbis nagymértékben megnehezítheti annak adaptálását. Az alábbiakban a 
legfontosabb és leginkább problematikus korlátokat igyekszünk bemutatni. 
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Lakossági ellenállás: 
A lakossági ellenállást, mint lehetséges korlátot elsődleges kockázatként kell kezelni. A jó 
gyakorlatok között több olyan is szerepel, amely látszólag ellenkezhet a lakosság akaratával, 
ezért fontos a gondos előkészítés és a kockázatok kezelésének előzetes átgondolása. 
 
A lakosság ellenállására az alábbi tényezők kapcsán lehet számítani: 

 előregyártott sírkeretek alkalmazása: a megszokottól eltérő új technológia, az erősebb 
szabályozottság és kisebb mozgástér a sírok kialakítása kapcsán; 

 virtuális temető: bár a rendszer alkalmazása sokfelé elterjedt és egyértelmű gyakorlati 
haszna is van, a bevezetés előtt – figyelembe véve, hogy kialakításának és 
üzemeltetésének is anyagi vonzata van – a lakossági attitűdök felmérése ajánlott; 

 a temetkezési költségek növekedését okozó fejlesztések: a ravatalozó piaci alapon 
történő üzemeltetése, vagy a különböző szolgáltatók, vállalkozók bevonása a temető 
üzemeltetési költségeinek fedezésébe magukkal vonhatják a lakossági költségek 
növekedését, amely a legtöbb esetben együtt járhat a lakosság egyet nem értésével. 

Fentieket figyelembe véve, komoly szerepet kaphat a társadalmi kommunikáció, amelynek célja 
a lakosság teljes körű tájékoztatása (fórumok, sajtó). Emellett fontos a fejlesztés komplex 
programként való bemutatása, ily módon a negatívumok (pl. emelkedő temetkezési költségek 
a szolgáltatótól történő díjszedés miatt) és a pozitívumok (egységes temetőkép, jó minőségű, 
modern infrastruktúra stb.) egymás mellé állíthatók. 
 
Jogszabályi korlátok: 
A jogszabályi korlátok alapvetően abból adódnak, hogy a jó gyakorlatot képviselő szervezet 
nem magyarországi székhelyű és működésű cég. A szlovákiai gyakorlat átvétele esetében az 
alábbi konkrét korlátokba ütközhet a gyakorlat alkalmazója:  

 a dunaszerdahelyi tapasztalatok nem emelhetők át teljes mértékben a hazai 
joggyakorlatba; ez adott esetben kiküszöbölhető a Municipal bevonásával, például a 
jogszabálytervezet előkészítésében való részvétellel, vagy a tervezetek 
véleményezésével; 

 előfordulhat, hogy a helyi önkormányzati döntéshozók eltérő módon gondolkodnak a 
tervezett beavatkozásról (pl. temető üzemeltetés finanszírozásának átalakítása); ezt 
kezelendő külön munkacsoport felállítása javasolt, ahol az eltérő álláspontok 
megvizsgálását követően egy egységesen elfogadott rendelet szöveg fogalmazható 
meg. 
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 Fontos megemlíteni a „virtuális temető” alkalmazás kapcsán a személyiségi jogok 
figyelembevétele kapcsán felmerülő jogi kötelmeket, melyek Szlovákiában és 
Magyarországon ugyancsak eltérhetnek. 

Mindkét jogszabályi korlát előzetes átgondolása javasolt, figyelembe véve a hátterében álló 
kockázati tényezőket.  
 
Műszaki-technológiai és szervezeti korlátok: 
A jó gyakorlatok alkalmazásához kapcsolódó fejlesztések közül az előregyártott sírkeretek 
bevezetése során új technológia alkalmazására van szükség. Ez a korábban részletesen 
bemutatott megoldás Magyarországon – ismereteink szerint – még nem került alkalmazásra, 
éppen ezért a hozzá kapcsolódó szakmai-műszaki tudás sincs meg. Mindamellett a megoldás 
nem túl bonyolult, szakember számára viszonylag könnyen elsajátítható, viszont jelenleg nincs 
tényleges gyakorlattal rendelkező vállalkozó. Ez a korlát a műszaki megoldás, mint jó gyakorlat 
tüzetes átvételével és a megfelelő szakember időben történő bevonásával hidalható át.  
 
Pénzügyi korlát: 
Az előregyártott sírkeretek bevezetése a temető üzemeltetőjétől előzetes pénzügyi befektetést 
igényel. A megismert rendszerben a kiválasztott vállalkozó megegyezés szerinti számú sírhelyet 
készít elő, ezek bekerülési költsége azonban az üzemeltető önkormányzatot terheli mindaddig, 
amíg a sírhelyek – fokozatosan – bérbe adásra nem kerülnek.  
A korlát áthidalása érdekében az adott önkormányzatnak rendelkeznie kell megfelelő pénzügyi 
eszközökkel a feladat megvalósításához. 
 

9.5. A jó gyakorlat bevezetésének javasolt menetrendje 
A Builcogreen projekt keretében korábban elkészült esettanulmányok a jó gyakorlatok 
bevezetésének menetrendjét egy akcióterv keretében javasolják rögzíteni. Ez az akcióterv a 
projekt előrehaladásával – alapvetően a megvalósítás során szerzett szakértői tapasztalatokkal, 
illetve a résztvevő önkormányzatok igényeivel összhangban – folyamatosan alakult, változott. 
Mind a „Települési hulladékmenedzsment” című tanulmány, mind pedig a „Virágzó város„ című 
dokumentum némileg eltérő, de célját tekintve azonos akcióterv sablont tartalmazott. Ez az 
akcióterv alapvető funkcióját tekintve rögzíti a bevezetés menetrendjét, lépéseit, iránymutatást 
nyújt a lebonyolítást illetően, továbbá útmutatást nyújt a bevezetés sikerességének 
visszaméréséhez.  
A következő táblázatban tehát a temető üzemeltetés témakörhöz kapcsolódva rögzítjük a 
később, a mentoring tevékenységhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány keretében 
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részletesebben kidolgozandó akcióterv főbb elemeit, azzal a megkötéssel, hogy 
iránymutatásnak tekintendők és ennek megfelelően a későbbiek során módosulhatnak, 
bővülhetnek. A táblázat baloldali oszlopában az akcióterv egyes fejezeteinek címét rögzítjük, 
míg a jobb oldalon röviden összefoglaljuk a későbbiekben kialakítandó tartalomra vonatkozó 
elvárásokat, végül konkrét – a korábban elkészült mentoring tanulmányok alapján 
megfogalmazódó – észrevételeket is teszünk a munkát segítendő. 
 
6. táblázat: Akcióterv sablon, Forrás: saját szerkesztés 

Az Akcióterv egyes 
fejezetei 

Az egyes fejezet tartalmi 
elemei 

Javaslat az 
Akcióterv 

elkészítéséhez 

1. Célok bemutatása 

A temető üzemeltetés tematikán 
túl mutató hosszú távú cél 
rögzítése, valamint a konkrét 
tematikához kapcsolódó, és a 
konkrét beavatkozásokkal 
elérendő közép-, valamint 
rövidtávú célok szöveges 
bemutatása. 
Javasolt legalább egy hosszú távú-, 
illetve 1-2 közép- és rövidtávú 
célkitűzés rögzítése, majd 
tartalmának bemutatása. 

A célok 
megfogalmazásukban 
kapcsolódjanak 
egymáshoz, legyen 
egyértelmű a cél 
hierarchia. 

2. A legjobb gyakorlat 
bevezetésével érintett 
település társadalmi 
gazdasági helyzetének 
rövid áttekintése 

Az érintett település alapvető 
társadalmi-gazdasági mutatóinak 
rögzítése, elemzése idősoros 
adattömeg alapján (használandó a 
KSH adatbázisa). Legfontosabb 
mutatók (lakások száma, lakosság 
alakulása, a temető üzemeltetés 
területén dolgozók számának 
alakulása, munkanélküliségi 
adatok, önkormányzati 
gazdálkodás fő mutatói stb.). 

Kiemelt hangsúlyt kap 
az önkormányzati 
gazdálkodás, hiszen a 
temető üzemeltetés 
jelentős terhet jelent a 
települési költségvetési 
egyensúly 
megteremtése kapcsán. 

3. A bevezetendő legjobb 
gyakorlat bemutatása 

A jó gyakorlathoz kapcsolódó 
korábbi tapasztalatok, a konkrét 
gyakorlathoz kapcsolódó esetleges 
korlátok (finanszírozási 
lehetőségek, EU-s források 

Az egyes elemek 
felsorolása, logikai 
sorrendben. 
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rendelkezésre állása stb.) 
bemutatása. A bevezetés egyes 
lépéseihez kapcsolódó szakmai 
tartalom (előkészítés, 
megvalósítás, utánkövetés) 
rögzítése.  

4. A végrehajtás 
ütemezésének rögzítése 

A fent bemutatott egyes lépések 
időbeli ütemezése táblázatos 
formában, a kezdő és záró 
időpontok meghatározása GANTT 
diagram készítésével. 

Javasolt külön 
táblázatban elkészíteni, 
negyedéves bontásban. 

5. A monitoring mutatók és a 
mérés eszközrendszerének 
definiálása 

A konkrét jó gyakorlathoz 
kapcsolódó eredménymutatók 
meghatározása a SMART 
kritériumok szerint. Legalább 1 
darab eredmény (pl. közösségi 
programokba bevont helyi 
lakosság száma – fő), és 1 darab 
output indikátor (pl. évente 
kiültetett virágok száma – db) 
meghatározása szükséges, konkrét 
célértékkel. 

Az eredmény indikátor 
legyen opcionális, 
alapvető jelentősége az 
output indikátornak van. 

6. Kockázatok és hatások 
áttekintése 

A jó gyakorlat bevezetésére kiható 
kockázatok, valamint a 
bevezetésével elért hatások 
szöveges bemutatása szükséges, 
táblázatos formában. 
A kockázatok bemutatásánál 
kiemelten szükséges kezelni a 
környezeti- és fenntarthatósági 
szempontokat, míg a hatások 
kapcsán a hangsúly a környezeti-
társadalmi aspektuson van. 

A temető fenntartás 
kapcsán kiemelten 
kezelendők a pénzügyi, 
illetve a társadalmi 
kockázatok, illetve –
hatások. 

7. A finanszírozás keretei 

A jó gyakorlat bevezetésének 
pénzügyi hátterét mind bevételi, 
mind kiadási oldalról értékelni 
szükséges. Feltárandó az érintett 
önkormányzat pénzügyi helyzete, 
továbbá az átvett tevékenység 
költség vonzata, különös 

A finanszírozás kapcsán 
alapvetően az 
önkormányzati forrás 
rendelkezésre állására 
kell felhívni a figyelmet. 
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tekintettel az anyagköltségre és a 
személyi költségekre. Javasolt 
megvizsgálni, hogy az átvett jó 
gyakorlat milyen módon 
finanszírozható (EU-s források, 
piaci bevételek, önkormányzati 
saját forrás stb.) 

8. Szervezeti háttér, 
felelősségi rendszer 
bemutatása 

A jó gyakorlatok sikeres 
bevezetésének záloga a megfelelő 
humánkapacitás rendelkezésre 
állása. E fejezetben a 
lebonyolításért felelős szervezet 
kompetenciáinak áttekintése, a 
felelősségi körök meghatározása 
történik meg. 

Mérlegelni szükséges, 
hogy van-e olyan 
részfeladat, ahol külső 
vállalkozó bevonása 
szükséges. 

 

A fenti dokumentum tartalmi felépítése minimum követelményként került meghatározásra. 
Ahogy azonban korábban jeleztük, az egyes települések specifikus igényeinek megfelelően, 
adott esetben a struktúra bővíthető, módosítható. 

 

9.6. Együttműködés és kapcsolat 
A 2018. október 17-én és 18-án, Dunaszerdahelyen megrendezett workshopon a korábban már 
bemutatott általánosabb információk és jó gyakorlatok bemutatása mellett, áttekintésre 
kerültek a lehetséges jövőbeli mentoring tevékenység potenciális témakörei is, melyek az 
alábbiak voltak: 

 Az előregyártott sírkeretek alkalmazása 
 A temetőben működő szolgáltatók aktív bevonása a temető üzemeltetésébe 
 A virtuális temető látogatás eszközrendszerének megteremtése 
 Településüzemeltetési cég alapításához kapcsolódó tanácsadás  
 A katonai temető, mint a múlt ápolásának és a kegyelet kifejezésének eszköze 

A fenti témákban a dunaszerdahelyi Muicipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. (Municipal Kft.) 
szakemberei nyújtanak majd segítséget a mentorálásra jelentkező településeknek. A Kft. 
részéről a feladat kapcsán a cég alábbi, a jó gyakorlatok alkalmazásában jelentős gyakorlati 
tapasztalattal rendelkező munkatársai kerültek nevesítésre: 
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7. táblázat: Kapcsolattartói adatok 

Név Beosztás E-mail: 

Jany József Municipal Kft., ügyvezető 
igazgató nfo@municipal-ds.sk 

Simon Zoltán Municipal Kft., temetők 
üzemeltetéséért felelős referens nfo@municipal-ds.sk 

Forrás: saját szerkesztés 

 A rendezvény házigazdái olyan gyakorlatra tettek szert a temetőüzemeltetési feladatok 
ellátásában, amelyek a partner településeken és Magyarországon is jó gyakorlatnak 
számíthat. Ezek egy része az egyedi, előre gyártott sírkeretek alkalmazásához 
kapcsolódik, de a különböző szolgáltatások rendszerbe szervezése, a vállalkozók 
bevonása a temetők üzemeltetésének fenntartásába szintén komoly tapasztalatnak 
számít.  

 A szervezeti működés, a lakossági kommunikáció és a vállalkozói kapcsolatrendszer és 
együttműködés szintén példaértékű és követendő példaként szolgálhat. A cég 
megfelelően kezelte az új technológia bevezetéséhez kapcsolódó lakossági 
kommunikációs eszközöket, így elérte, hogy egy esetleges költségnövekedés mellett a 
lakosok a fejlesztés pozitívumait lássák elsősorban. 

 A temetők látogatása során a workshop szereplői érzékelhették, hogy a Municipal Kft. 
által alkalmazott technológia révén a temetők területe jobban kihasználhatóvá vált, 
emellett pedig a területek sokkal rendezettebbnek is tűntek. Az áttekinthetőség szintén 
a lakosság számára kedvező tényező, hiszen egy régen látott síremlék megtalálása is 
sokkal egyszerűbbé válhat az új rendszerben.  

 Fenti célt szolgálhatja az a kísérleti módszer is, amely a virtuális temető alkalmazás 
bevezetéséhez kapcsolódik. Ez a módszer, amellett, hogy a tényleges temető látogatás 
nélkül is lehetőséget nyújt a hozzátartozók számára a részvét és a kegyelet 
kinyilvánítására, a meglévő sírok pontos feltérképezésén és az új síremlékek precíz 
regisztrációján alapul, amelyet kiegészít a digitális technológia révén a gyors adatbázis 
elérés és keresés lehetősége. 

 Dunaszerdahely katonai temetője néhány éve még rendkívül elhanyagolt és 
gondozatlan volt, azonban a belefektetett munka és energia megtérült, napjainkban a 
felújított temető már megfelelően szolgálja a múlt ápolását.  

A korábban felsorolt mentorálási lehetőségek, mint témakörök több település érdeklődését is 
felkeltették és az egyeztetések eredményeképpen három olyan település jelentkezett, amelyek 
a saját temetőjük megújításán gondolkodnak. Az alapvető probléma a rendelkezésre álló hely 
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kihasználása. A meglévő temetők sok esetben korlátozott és nem, vagy csak nehezen bővíthető 
területkapacitással bírnak, így a rendelkezésre álló területek kihasználása kiemelt fontossággal 
bír számukra. Mindebből kifolyólag a mentorálásra három olyan magyarországi kistelepülés 
jelentkezett, amelyek előrelátó módon szeretnék megelőzni a későbbiekben feltételezhetően 
jelentkező kapacitás problémákat. A Szigetközben található három érdeklődő község: 
Dunakiliti, Dunaszeg és Halászi.  

Az előzetes tervek szerint a mentorálási esemény az alábbi forgatókönyv szerint fog zajlani: 

- a településen a helyi vezető, szakember fogadja a mentorálásra érkezett kollégákat, 
majd bemutatja röviden a település, kiemelt figyelemmel a temetőüzemeltetés 
témakörét, 

- a település részéről bemutatásra kerülnek azok a problémás pontok, amelyek kapcsán 
a mentorszervezet munkatársainak segítségét kérték, 

- a Municipal Kft. szakemberei bemutatják a felvetett problémák kapcsán alkalmazható 
jó gyakorlatokat, 

- a társaság látogatást tesz a helyi temetőben, ahol bemutatásra kerül a jelenleg 
alkalmazott gyakorlat, 

- a mentorok a helyszín bejárása során konkrét javaslattal élhetnek a tervezett 
fejlesztések bevezetése kapcsán. 

 

Jelen fejezetben áttekintettünk néhányat a temető üzemeltetés hazai jó gyakorlatai 
közül. A győri és szegedi példák kapcsán megvizsgáltuk ezek relevanciáját a 
Dunaszerdahelyen látottakkal összefüggésben. Ugyancsak részletesen bemutattuk 
azokat a lépéseket, melyeket az egyes jó gyakorlatok átvétele kapcsán az érintett 
önkormányzatoknak javasolt megtenniük. Az adaptálhatóság korlátainak feltérképezése 
során vizsgáltuk a lakossági hozzáállás, a műszaki- és jogszabályi korlátok 
problémakörét, majd külön – a jó gyakorlatok bevezetését támogató – akcióterv 
készítésére tettünk javaslatot. A fejezet végén a partnerség és együttműködés 
kérdéskörét jártuk körül.  
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Felhasznált források és irodalom 
 

Adalékok a kisudvarnoki úti temető történetéhez (Vajda Barnabás, újságcikk, 2018, július 18) 
online itt: https://dunaszerdahelyi.sk/adalekok-kisudvarnoki-uti-temeto-tortenetehez 

 

Császári és királyi hadifogolytáborok a Csallóközben (1914–18). (Horváth Lajos–Nagy Attila–
Varga László, Dunaszerdahely, Nagymegyer, Somorja. Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, 
2015) online itt: http://csemadok.sk/publikaciok/csaszari-es-kiralyi-hadifogolytaborok-a-
csallokozben-1914-18/ 

 

Dunaszerdahely Város 2015/23 sz. (2015. november 24.) általános érvényű rendelete 
Dunaszerdahely Város temetőinek működési rendjéről 

 

Dunaszerdahely Város 2016/4 sz. (2016.04.19.) általános érvényű rendelete, amely jóváhagyja 
Dunaszerdahely Város temetőinek működési rendjének 1. sz. függelékét 

 

Dunaszerdahely Város 2016/18. sz. (2016. december 6.) általános érvényű rendelete, amely 
jóváhagyja Dunaszerdahely Város temetői működési rendjének 2. sz. függelékét 

 

Municipal Kft. 2017-es éves beszámolója 

 

Szerdahely–Újfalu régi temetője (Nagy Attila, újságcikk, 2016, február 9.) online itt: 
https://dunaszerdahelyi.sk/szerdahely-ujfalu-regi-temetoje 

 

A „szerdahelyi vár” – a Szentfundus (Nagy Attila, 2016, április 4.) online 
itt: https://dunaszerdahelyi.sk/szerdahelyi-var-szentfundus 

 

Testamentum Kft. honlapja, online elérhető: http://szegeditemetkezes.hu/ 
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