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Tisztelt Címzett! 

 Köszönjük érdeklődését temetőfelmérési – temetőkataszteri szolgáltatásaink iránt. Az 

alábbiakban olvashatja részletes ajánlatunkat a temető felméréséről, térképezéséről, adatgyűjtéséről, az 

alkalmazott szoftverekről, eljárásokról és a hozzá kapcsolódó hosszú távú együttműködési 

lehetőségekről. 

 Fontos megemlíteni, hogy a jó temetőkataszter egy hosszútávon megtérülő beruházás, mellyel 

az önkormányzatok, temetőfenntartó vállalkozások – a temetkezési jogszabályokat követve – saját 

munkájukat megkönnyítve, egy nagy pontosságú térképpel és egy dinamikus, minden igényt 

kielégítő adatbázis kezelő rendszerrel a kezükben gyorsabban és hiba nélkül intézhetik a temető-

nyilvántartási feladatokat. 
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Temetőfelmérés, terepi munkák (mérés, térképezés, adatgyűjtés) 
Egy temetőben a sírhelyek sokszor rendszertelenül, egymáshoz nagyon közel helyezkednek 

el, ezért a munkafolyamat során szükségszerű a pontos, geodéziai módszerekkel végzett 

műszeres felmérés. 

Ez azt jelenti, hogy GPS műszerrel és digitális mérőállomással mérjük a sírhelyek – 

legtöbbször 4 – alakjelző töréspontjait. 

A mért pontok megbízhatósága közel +/- 15-20 mm, így a keletkező temetőtérkép pontossága 

technológiailag, technikailag garantált. 

A térkép elkészülte után az adatgyűjtés következik. 

Alapvetően két eset van ilyenkor. Első, amikor a temetőnek van már egy nyilvántartása, 

névjegyzéke és azt bedolgozzuk az új rendszerbe. A másik eset, amikor a temetőnek semmilyen 

előzetes nyilvántartása nincsen, ilyenkor csak a helyszíni méréseinkre és adatgyűjtéseinkre 

tudunk támaszkodni. 

Minden esetben készítünk a sírhelyeken látható névtáblák szerint egy sorszámokkal 

ellátott, a temetőtérkép alapján készülő terepi jegyzetet, melyet számítógépre viszünk. Minden 

sírhelyről készül egy fénykép is.  

Megrendelőink különleges kéréseit is igyekszünk kielégíteni, így fordult már elő hogy a 

szebb temetőkép érdekében parcellákat készítettünk, majd kitűztük azokat a terepen, illetve 

utakat, közlekedőket, parkolókat jelöltünk ki. 

2. Temetőkre szabott dinamikus adatbázis kezelés a TEMIR szoftverrel 
A készülő adatbázis a Geszta Stúdió Bt. temetőkezelő szoftverébe kerül bedolgozásra, 

mely egy modern, komplex térinformatikai rendszer. A TEMIR szoftver megvásárlásával egyben 

tudják kezelni az egyes sírhelyek, az elhunytak, a sírhely vásárlások és meghosszabbítások 

adatait, valamint a temetők digitális térképét és az egyes sírhelyekhez vagy temetésekhez 

kapcsolódó további dokumentumokat (pl. temetés megrendelése, sírjel állítás, stb.) A programból 

listázhatók a lejárt sírhelyek, a kiadható sírhelyek, az egyes sírhelyek adatlapjai, a temetkezési 

helyekre vonatkozó részletes és összesítő statisztikák. A rendszerben nyilvántarthatóak a 

temetkezési vállalkozások is. A működés és a funkciók leírását - képernyőképekkel szemléltetve 

- ajánlatunkhoz csatoltuk. 

3. Helyszíni telepítés, oktatás, konzultáció 
A terepi felmérés és adatbázis aktualizálás eredményével feltöltött TEMIR szoftver 

átadásakor a helyszínen felhasználói oktatást tartunk. Egy kb. fél napot kitöltő tanfolyam 

keretében ismertetjük a rendszer működését, kezelését, áttekintve a napi használat, aktualizálás, 

jelentéskészítés kérdéseit. Ekkor kerülhet sor az Önök egyedileg felmerült kérdéseinek 

megválaszolására is. 
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4. Egyéb információk, kedvezmények 
- Ajánlatunk 2017 December 31-ig érvényes. 

- A TEMIR kezelőszoftver árából mind a 4 temetőkataszter együttes megrendelése esetén  

10% kedvezményt tudunk biztosítani temetőnként. 

5. Néhány referenciamunkánk 

Felsőcsingeri zárt temető (165 sírhely) (folyamatos feltárások, frissítések) 

Ajka város Régi temető (2214 sírhely) 

Nyárád község temetője (711 sírhely) 

Ajka város Nagytemető (3085 sírhely) 

Alsócsingeri temető (326 sírhely) 

Veszprémgalsa egyházi temető (114 sírhely) 

Csabrendek körjegyzőség kezelésében lévő 6 db temető felmérése (összesen 1156 sírhely) 

Rácalmás városi temető (1898 sírhely) 

Hegymagas község temető (348 sírhely) 

Révfülöp nagyközség temető (623 sírhely, frissítések) 
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6. Költségek, ütemezés 
 6.1. Beruházás költségei: 

A temetőkataszter készítésének költsége: 410 Ft. +ÁFA/sírhely (bruttó 521 Ft.) 

TEMIR szoftver beszerzési költsége (temetőnként):85.000 Ft. +ÁFA (bruttó 107.950 Ft.) 

Az ajánlati ár az alábbi munkafolyamatokat tartalmazza: 

1. Temető határvonalának geodéziai pontosságú felmérése 

2. Temető területén található létesítmények, emlékművek geodéziai felmérése 

3. Temető területén fellelhető sírhelyek geodéziai pontosságú felmérése 

4. Digitális térképkészítés (kategorizált sírhelytípusok) 

5. Sírhely-adatbázis létrehozása 

- Minden sírhely fényképezése 

- Részletes adatgyűjtés, felírás, adatlapok elkészítése 

5. Geszta TEMIR Szoftver korlátlan sírhely licensz. 

6. Terepi mérések, útiköltségek, irodai költségek, kapcsolattartás 

 6.2. Helyszíni telepítés, oktatás, konzultáció:  25.000 Ft. +ÁFA (bruttó 31.750 Ft.) 

  Az alábbi szolgáltatásokat foglalja magában: 

   1. A TEMIR szoftver helyszíni telepítése, kataszter bemutatása 

   2. Csapatunk egy néhány órás oktatást, konzultációt tart az ügyfél székhelyén 

 6.3. Útiköltségek: 

Útköltségeink mind a 4 temető felmérésére, adatgyűjtésére, konzultációra, helyszíni 

oktatásra vonatkozóan (összesen kb. 1800 km): 108.000 Ft. +ÁFA (bruttó 137.160 Ft.) 

6.4. Információk, ütemezés: 

A fizetés a teljesítést követően, ÁFA-s számla kiállítása után utalással vagy készpénzzel 

történhet. Utalás esetén cégünk 20 nap határidőt szab. 

A TEMIR szoftver költségeit, licenszét a szoftvert készítő vállalkozás fogja intézni a 

Megrendelővel. 

Cégünk jelenlegi leterheltsége alapján a munkák elkészítését – időjárástól is függően -  

2018. Január 31. határidővel tudjuk vállalni. (amennyiben a megrendelés 2017. Október 

31-ig megtörténik) 

Ajánlatunk 5 számozott oldalból áll. 
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7. Dokumentáció átadása 

7.1. Papír alapon: 

  - Temetőtérképek (3 példány) 

  - Műszaki leírás 

7.2. Digitális állományok: 

  - TEMIR szoftver 

  - Adatbázis, elhunytak listája 

  - Sírhelyfényképek 

  - Térképek digitális formátumban (pdf) 

Megrendelési szándékukat elég emailben is jelezniük. A részletek egyeztetését követően cégünk 

vállalkozói szerződést köt a megrendelővel, melynek aláírása után, az abban szereplő kezdési dátumot 

követően kezdjük a munkafolyamatot. 

Bármilyen további kérdésben szívesen állunk rendelkezésükre ajánlatunk fejlécében található 

elérhetőségeinken. 

 

  
Ajka, 2017. Október 6.  .......................................................................  
  Czuczai Tamás 
  ügyvezető 


