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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Dunaföldvári Hagyományőrző Íjász Egyesület azzal a kérelemmel fordult Dunaföldvár Város 

Önkormányzat Képviselő-testületéhez, melyben a Dunaföldvár Hősök tere közparkban található szovjet 

emlékmű és az alatta található katonasírok áthelyezését kérte. Kérelmében előadta, hogy az emlékmű 

áthelyezését a budaörsi szoborparkba javasolja, a hadisírban nyugvó katonák exhumálását követően 

kéri, hogy temetőben kerüljenek elhelyezésre.  

 

Jákli Mihály önkormányzati képviselő is hasonló kérelemmel kereste meg Dunaföldvár Város 

Polgármesterét, melyben a szovjet emlékmű és katonai sírral kapcsolatos tájékoztatást kért, illetve 

javasolta a katonák méltó áthelyezését egy temetőbe. Javasolt továbbá az emlékmű azonnali áthelyezését 

a  

 

Egy 2011-ben keletkezett „katonai hősi temetkezési hely nyilvántartási kártya” alapján az 

emlékmű alatt 226 fő nyugszik, melyből 16 fő ismert csak.  

 

A szovjet-orosz katonai emlékművek és hősi temetők kegyeleti gondozása tárgyában meghozott 1947. 

évi XIX. törvény 2. §-a értelmében: „Minden község (város) köteles a területén lévő szovjet-orosz 

katonai emlékművet, hősi temetőt és sírokat költségvetésének terhére gondozott állapotban 

tartani.”  

A törvény indokolása értelmében tehát a kegyeleti gondozással járó teendőket a fekvési hely szerinti 

érdekelt város feladatkörébe utalja a jogalkotó.  

 

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a háborúkban elesett 

katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló, 

Moszkvában, 1995. március 6-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 104/1996. (VII.16.) 

Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében: 

 

„5. Cikk 

1. Az elesett katonák földi maradványainak a szülőhelyen való újratemetés céljából történő 

exhumálása kizárólag az érdekelt Fél kérésére és a másik Fél beleegyezésével történik. 

2. Az orosz katonák a Magyar Köztársaság területén lévő és a magyar katonák az Oroszországi 

Föderáció területén lévő földi maradványai temetkezési helyének áthelyezése csak kivételes esetben, 

annak a Félnek a döntése alapján történhet, amely országának a területén az adott temetkezési 
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hely van. Ez esetben a másik Felet a temetkezési hely tervezett áthelyezéséről megfelelő időben 

tájékoztatni kell. 

3. A földi maradványok áthelyezése és újratemetése céljából elvégzendő exhumáláson jelen lehet azon 

ország képviselője, amely katonáinak földi maradványait kihantolják. 

 

6. Cikk 

1. Mindegyik Fél saját költségére biztosítja az országa területén található, a másik Fél részére 

felállított, katonai temetkezési helyek, beleértve az emlékművek és más kegyeleti létesítmények 

fenntartását és ápolását. 

2. Az elesett katonák földi maradványainak exhumálási, áthelyezési és katonai temetkezési helyek, 

többek között az újonnan feltártak kialakítási költségei azt a Felet terhelik, amelynek kérésére 

vagy döntése alapján ezekre a munkálatokra sor kerül. 

3. A katonai temetkezési helyek létesítésének módját, valamint a Felek közötti ezzel kapcsolatos 

kölcsönös elszámolásokat külön jegyzőkönyvekben határozzák meg.” 

 

2021.03.03-án levélben lett megkeresve a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, melyben pontos 

számadatokat kértünk az emlékmű alatt található szovjet elhunyt katonákról. Ezen adatok az 

anyagküldés idején még nem álltak rendelkezésre, de a fent nevezett elhunyt katonák számának 

nagysága illetve az Oroszországgal kötött megállapodás alapján nem javasolom a katonai sírban lévők 

exhumálását.  

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára. 

 

 

Dunaföldvár, 2021.március 4. 

 

 

 

        Horváth Zsolt s.k. 

                                               polgármester 

 

 

 

 

H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 

29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-

és hatáskörében eljárva - a képviselők véleményének figyelembevételével – úgy döntött, hogy a 

Dunaföldvár, Hősök tere közpark, 176. hrsz. alatt található szovjet emlékmű alatt nyugvó szovjet 

katonák sírját nem exhumálja, az emlékművet nem helyezi át.  

 

 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1. Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete - kérelmező 

 










