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Rendezési terv 
Bátaszék köztemető 

 
A betartandó rendezési javaslatot készítette: 
Zsiga Attila környezetmérnök fővállalkozó 8127 Aba Kossuth utca 168. és 
besegítő családtagjaként édesapja dr. Zsiga Attila László térképész, Szeged. 
Segítő vállalkozásként Jüling Krisztián légifotós (Az Égikamera elnevezésű 
vállalkozás) Budapest. 
 
1. Adatgyűjtés módszere 
 
Kombinált fototopográfiai felmérés, amely a Jüling Krisztián által készített 2 cm 
felbontású orthofotók (függőleges optikai tengellyel készült légifotó) felhasz-
nálásával történt. 
 
Az orthofotót a földhivatali térképre illesztve és hosszmérésekkel ellenőrizve egyedi 
térképészeti technikával mérethelyes és minimális torzítású fototérképpé alakítottuk. 
A fototérképet képelemzéssel kiértékeltük, azaz megrajzoltuk a felismerhető 
síremlékeket, fákat, növényeket és tereptárgyakat. Ezek után sírhelyszámos 
térképet hoztunk létre, amelyet a helyszínen ellenőriztünk, pontosítottunk. 
 
A sírhelyek számozását a temetőt üzemeltető Panteon Kegyeleti Kft. vezetőjével 
egyeztettük. Az egyeztetés során megismerkedtünk a temető történetével és a 
fejlesztési elképzelésekkel. A temetőtérkép készítéséhez rendelkezésünkre 
bocsájtotta az 1976-1980. között optikai műszerrel készült térképet is. A végleges így 
az Önök elé terjesztett térkép már tartalmazza azokat a sírhelyeket is, amelyeket a 
jövőben kiadhat a temető fenntartója. 
 
 
2. Az általunk használt fogalmak 
 
- Sírhely: 
Az a kb. 1 x 2 m-es felület, amely alatt a koporsókat elföldelik, vagy az urnákat 
ugyanebbe a területbe földbe süllyesztik. Kripta annyi sírhelyes, amennyiszer a 2 
négyzetméteres felület alapterületére ráilleszthető. Sírhelynek tekintjük az urnasírt, 
az urnasírboltot, az urnaoszlopot és az urnafülkét is. 
 
- Síremlék: 
Egy vagy több sírhelyből álló emlékmű, amelyet a halottaknak állítottak. 
 
- Sírbolt: 
Az a többnyire a felszín alatt (ritkábban a felszín felett) megépített zárt légtér, 
amelyben a halottakat, vagy azok hamvait elhelyezik. Közbeszédben kriptának 
nevezik 
 
 
3. A síremlékek típusai: 
 
- Földsír: 
Hanttal fa, vagy vaskereszttel, kopjafával, többnyire sírkővel jelölt síremlék 
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- Keretes síremlék: 
A hant felül nyitott és oldalt kő, fa, vagy ritkán fém kerettel rendelkezik. 
 
- Fedett síremlék: 
A hant műkővel, betonnal fedett. 
 
- Kőhalom sír: 
A hant terméskő darabokkal fedett. 
 
- Sírkert: 
Földsírokból álló kerítéssel lekerített terület. 
 
- Felhagyott síremlék: 
Gondozatlan, a felszínen alig látható síremlék.(Olvashatatlan sírkővel is.) 
 
- Urnasír: 
Az a temetőfenntartó által felszíni méretekkel meghatározott felület, ami alatt az 
urnát, urnákat eltemetik. 
 
- Urnasírbolt: 
Kolombáriummal (bezárható beton doboz) ellátott urnasír fedlappal. 
 
- Urnafülke: 
Az urnafalban az urnák elhelyezésére kialakított légtér. 
 
- Urnaoszlop: 
Urnafülkék egymás fölött oszlopszerűen elrendezve. 
 
- Gyermeksír: 
Az a bármely típusú sír amelyben gyermeket temettek el. 
 
4. A temetőrendezési térkép jellegzetességei 
 
Az általunk beterjesztett temetőtérképen az egy sorhoz tartozó síremlékek azonos 
színűek és az egy parcellához tartozó sorok egy szín különböző színárnyalataiban 
színezettek. A felhagyott sírhelyek szürke színűek, a kiadható, jövőben 
felhasználható sírhelyek fehérek. 
 
A síremlékek rajzolatai tükrözik a síremlék alakját, nagyságát, azaz arányosak és 
jelzik továbbá, hogy a síremlék hány sírhelyes. 
 
A tájékozódás elősegítése érdekében feltüntetésre kerültek a fák, a kutak, obeliszk 
sírkövek, kopjafák, feszületek és szobrok. A térképen ábrázoltak a villanyoszlopok és 
a légvezetékek. 
 
A térkép tájékoztat az önkormányzati rendeletben meghatározott síremlék 
méretekről,azok egymás közti távolságáról. 
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A térkép A/0-ás méretben nyomtatva 1:312 méretarányú, aránymértéket tartalmaz. 
 
A jelkulcs tartalmazza mindazon fogalmakat, amelyeket már leírtunk. 
 
A térképen a sírhelyek számozása az eddigi beosztás szerint betűvel és számmal 
történik. A síremlék számából az első a betű, amely a parcellát jelöli. Az első kettő  
szám a parcellán belüli sort, az utolsó kettő a soron belüli sorszámot jelzi. A 
sorokban minden 10-edik sírhelyszám két számjeggyel megírásra került. Ha a sor 
fordul, vagy megszakad a két számjeggyel történő megírás jellegzetes, s a sor 
elfordulását pontsoros vonal is jelzi. A sor végén négyjegyű szám van, parcella 
betűjelét nem tartalmazza. 
 
A sorszámozás egyértelműen eleget tesz annak a kegyeleti alaptörvénynek, hogy 
minden eltemetett nyughelyét pontosan tudjuk. 
 
A mellékelt térkép egy digitális nyilvántartás alapja, azaz interaktív térképpé fog 
átalakulni, amely egyben egy virtuális kartonozó is lesz. Egyszerűbben 
megfogalmazva minden sírhelyszámhoz tartozik egy érzékeny felület, amelyre 
kattintva a sírhely kartonja jelenik meg. A karton lekérdezi mindazon információkat, 
amelyeket a törvény kötelezően előír, ugyanakkor a sírhelyről egy digitális fotó is 
ráhelyezhető. A fotó kiküszöböli azokat a vitákat, amelyek egy rongálás, vagy 
természeti kár után ki szokott alakulni a sírgondozók és a temető üzemeltetője 
között. A rendezési elképzelésünket a nyilvántartó program telepítése előtt Önök elé 
terjesztjük. 
 
5. A parcellák kiegészítése 
A parcellákat üres, jövőben felhasználható sírhelyekkel úgy egészítettük ki, hogy az 
üres felületek betemetésre kerüljenek, továbbá, hogy a parcellák határai vonallal 
lehatárolhatóak legyenek.  
 
6. Fejlesztési lehetőségek: 
- A D és E parcella között területen feszület alakú úthálózatot terveztünk, amelyet 
javasoljuk, hogy elütő színű burkolattal lássanak el. Repülőgépről szép látvány lesz. 
- Ugyanitt az újonnan eladásra kerülő helyek régi sírkövek vannak, amelyeket 
balesetvédelmi okokból el kell távolítani. Ezeket a ravatalozónál „régi sírkövek sora” 
felirattal jelzett helyeken biztonságosan rögzítve javasoljuk megőrizni. 
- A temető keleti oldalán a ravatalozó előtti rész testtemetésre alkalmatlan, mivel 
mélyebben fekszik és a szomszédos csatorna talajvíznyomása kihat a területe. A 
területet fel kell tölteni talajjal és homokkal. Jelenleg csak szóró parcella kialakítására 
alkalmas. 
- A térképen jeleztük azon utakat, amelyek a temető használhatóságát növeli. Sajnos 
a meglevő sírokat is szükséges megszüntetni, amelyet emberségesen, a síremlék 
lezárásával célszerű elérni, tehát az alábbi sorokban önkormányzati rendelettel 
szüntessük meg a temetés lehetőségét: 
C1201-21, C1101-29, H1301-10, H1201-25, H1101-10. 
B0101-41, A1501-38, J0801-26, J0901-28, J1001-32. 
 
- A temető északi részén, a nyitott csapadékelvezető csatornától északra a terület 
erdősítését javasoljuk. 
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- A temető északi részén a löszrétegbe bevágott nyitott csapadékelvezető csatornát 
fedett csatornává kellene alakítani, ami felett  aszfaltozott út is építhető. 
 
7. A temetőgondnokság feladatai 
A temetőgondnokság kötelezettsége a temető rendezettségének fenntartása, amely 
csak a mellékelt rendezési térkép betartásával és betartatásával sikerülhet. 
Elengedhetetlenül szükséges megkövetelni, hogy minden létesítendő síremlék eleje 
egy vonalban helyezkedjen el.  
A balesetveszélyes sírok helyreállítása vagy megszüntetésére folyamatos 
figyelemmel kell lenni.  
A temetőben jelentősebb munkálatokat száraz időben javasolt végezni a 
munkavédelmi előírások betartásával. 
A tájékozódás elősegítésére kisebb tájékoztató jeleket, táblákat, feliratokat lehet 
elhelyezni. (Sorok eleje, parcellák elválasztása) 
 
A fent leírtakkal kapcsolatban tisztelettel várjuk véleményüket.  
 
 
Szeged, 2015. május 6. 
 
 
 
 
 
 
         Dr. Zsiga Attila László                                                Zsiga Attila 
                 térképész                                                       környezetmérnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


