
3. Szombathely, Herényi temető 

Terv készítése: 2016-2017. 

Kivitelezés: 2019-től folyamatosan 

Építtető: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

A város északi részén lévő temető bővítésének tervezése két szakaszra bontható. 2016-ban 

készült egy koncepcióterv, amelyben egy architektonikus és egy tájképi kialakítást kellett 

felvázolni. A város a tájképi változatot választotta, ennek készült el 2017-ben a kiviteli terve. A 

tervezés folyamatában a környék lakossága aktívan részt vett. A legfontosabb kérdés számukra 

a temető eltakarása volt. Erre készült a védőfásítás 5, 10, 15 éves fejlődésének bemutatása 

látványfotókkal. A megbízó kérésére olyan tervet kellett létrehozni, amely több szakaszos 

megvalósítást tett lehetővé. Az első ütemben a védőfásítások kivitelezésére került sor. A 

különböző parcellák létrehozása hosszú évek folyamán valósul meg. A bővítési területen a 

hagyományos parcellák – koporsós, urnás és urnafülkés – mellett újdonságként szóróparcella is 

betervezésre került.  

Társtervezők, közreműködő partnerek: Sopár Katalin, Iszak Eszter, Füle Ernő, Szemes Tamás, 

Árvai Zoltán, Csivola Stúdió Kft., Palásti Genovéva 

 

3. Herényi cemetery, Szombathely 

The plan of the Herényi cemetery’s enlargement can be divided into two sections. A concept 

plan with two versions (architectural and organic style) was made in 2016. The town chose the 

organic version, its construction plan has been completed in 2017. The residents of the 

planning area were actively involved in the planning process. The most important issue for 

them was to mask, cover the cemetery. As a solution, plans were created for the development 

of afforestation within 5, 10 and 15 years. At the request of the employer, a plan had to be 

created that could be implemented in more sections. In the first section, the afforestation as a 

protective boarder has been implemented. The establishment of the various parcels will be 

completed during several years. In the planning area besides the traditional parcels (coffins, 

urns and urn-cabins), ash-spreading parcel has been also planned.  

Co-operating planners, partners involved: Katalin Sopár, Eszter Iszak, Ernő Füle, Tamás Szemes, 

Zoltán Árvai, Csivola Stúdió Kft., Genovéva Palásti 


