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DUNAHARASZTI SZENT IMRE TEMPLOM 

KONCEPCIÓTERV 

 

ELŐZMÉNYEK 

A tervezési helyszín, Dunaharaszti Ligetvárosában található Szent Imre Plébánia 1944-ben lerombolt 
templomának helye.  Ezen városrész döntő rést családi házas beépítésű, zöldfelületekben szegény. 

A területre jellemző az oldalhatáron a nagytelkes részeken a szabadonálló beépítési mód jellemző, többnyire 
földszintes polgári lakóházak találhatók. Hangulatát tekintve ezen városrész kisvárosias és falusias. 

A város szabályozási tervén a tervezési helyszín  Lke-O/1 lakóövezetbe sorolt, nagytelkes oldalhatáron álló 
beépítési mód szerint beépíthető lakóterület. A telek nagysága miatt a beépítés szabadonállóként is 
megvalósítható. 

A városrész hátránya, hogy igen kevés közösségi használatú területtel rendelkezik. 

A tervezési  területen jelenleg egy kis alapterületű, földszintes épület működik az egyházközösség templomaként. 

A telek jelenleg 2 bejárattal rendelkezik az egyik a Toldi M. utcából a másik tőle kissé távolabb a Thököly utcához 
közel. 

A helyszín adottságai igen változatosak , mind építészetileg, mind tájépítészetileg jó adottságokkal rendelkezik.  

A területen található : 

•  a korábbi templom romjai ( leginkább alapok) 
• meglévő harangláb  
• jelenleg működő, meglévő templom épülete 
• Szűz Mária szobor 
• Szabadtéri közösségi hely 
• Igen szép meglévő növényállomány 

Ezen meglévő adottságok közé integrálandó az új templom épülete. 

KONCEPCIÓ 

A terület adottságait és az egyházközösség igényeit figyelembe véve az alábbi koncepció mellett döntöttünk. 

A jelenlegi templom épülete közösségi épület funkcióval működne tovább a területen, tőle Keletre található a 
Szűz Mária szobor és a szabadtéri rendezvényekre is alkalmas szabad terület  

Az épülettől délre találhatók a felrobbantott templom romjai és a harangláb. A korábbi templom egy kis 
szintmagassággal megemelt dombon helyezkedik el. A telek É-K részén egy megmaradt  szószék található. A 
telek ezen dél-keleti része igen gazdag növényállománnyal rendelkezik, ligetes akácos és szép cserjeszint. 

A tervezési koncepció elsősorban a megérkezés terére és a közösségi tér kialakítására törekszik, ahol lehet a 
jelenlegi állapot megőrzésével.   
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A templom hangulatát tekintve, inkább integrálódik a kisvárosi, falusi hangulatba mintsem kitűnjön abból. 

Fontos koncepcionális elem a későbbi közösségi ház Szűz Mária szobor-templomromok és az új épület 
kapcsolata. 

TELEPÍTÉS 

Az új épület telepítését tekintve a régi templomromokkal cáfolva kelet-nyugati tengellyel került elhelyezésre. 

A tájolás a klasszikus templomépítészetet követi. A tájolás fontos szerepet játszik a mise alatti fények 
megjelenésében és ezt leginkább ezen tájolással érhető el. A telepítés figyelembe veszi a már meglévő 
templomromokat de csak mint kertben lévő tájépítészeti elemeket. A romok és a szószék a kertben mint egyfajta 
jel, a régi időket idézné, de az új templom erre diagonálisan helyezkedne el. 

A telepítés fontos szempontja a már meglévő bejáratok megtartásával a leendő közösségi épület  az új templom 
és a Szűz Mária szobor alkotta kapcsolatokból alakult közösségi tér, melyből a szabadtéri fogalakozó  
(szalonnasütő ) és a  megmaradó templomromok alkotják. 

TÉRFORMÁLÁS 

A leendő közösségi ház épülete a meglévő bejáratok a Szűz Mária szobor és az új épület alkotta tér szolgálna a 
megérkezésre, találkozások pontjaként szolgálna, kizárva onnan a forgalmas út zaját. 

A leendő közösségi épület és az új templom kapcsolata és az előtte kialakuló tér fontos szempontja a 
térformálási koncepciónak. Továbbá a térformás szerves részeként jelenne meg a már meglévő értékes 
növényállomány. Továbbá tájépítészeti elemként a romok is bejárhatóakká tehetők és a térformálás részét 
képeznék. 

Az épületen belüli térformálást tekintve nagyon egyszerű letisztult formák jellemzik, de betartja a katolikus liturgia 
előírásait.  

Funkciók elhelyezkedése: 

A templom megközelítése a már meglévő bejáraton keresztül a nyugati oldalon történne. A templomtorony  
jelezné a bejárat helyét.  

Előtér: 

A bejáraton keresztül egy kis előtérbe jutunk , ahonnét a torony bejárata nyílna és ezen kis előtérből betekintést 
nyerünk a templom belsejébe, ha a templom zárva tart ezen terület akkor is látogatható lehetne. 

Torony: 

A templom tornya, melynek legfelső szintjén a harangok és egy kijelölt szintjén elhelyezhetők az adóvevő 
antennák. A torony lépcsőházán keresztül lehetne megközelíteni a karzatot, melynek kialakítása lehetővé teszi a 
karzat későbbi ütemezett kialakítását is. A torony kialakítását tekintve szintén később ütemezetten megépíthető. 

Karzat: 

A karzaton a kórus kapna helyet, ezen funkció a tornyon keresztül megközelíthető és később ütemezetten 
megvalósítható. A karzat kialakítása szintén egyszerű fa szerkezetű. A térben mint egy bútorelem jelenik meg. 
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 Templomtér: 

Az előtérből a templomtérbe jutva kétoldalt keresztvíztartó jelenik meg,  Ezen keresztvíztartók szintén egyszerű 
megjelenésűek és mint egyfajta bútorelem jelennének meg. 

A templomtér berendezése a meglévő berendezési tárgyakkal történik. Az oltár a keleti oldalon kapna helyet. Az 
oltár kiemelt mellette két oldalról alacsonyabban átmenetileg míg a karzat nem készül el a kórus kapna helyet ill. 
a másik oldalon a hívek kapnának helyet (gyerekes családok). 

Az oltár mögött egy hajlított kulissza falon, mely az apszis formát idézi oltárképként Szent Imre képe jelenne meg 
vakolatba vésve, melyet csak a ráeső fény erősítene meg. Ez a sgraffito díszítő technika visszafogott 
alkalmazása. Ez a vakolat-bekarcolásos technika igen impozánsan jelenne meg a templom tengelyében. A z oltár 
fölött egy sávban a fedés helyett, átlátszó,transzparens felület jelenne meg, melyen keresztül a fény épp az 
oltárra és a hajlított oltárképre esne. 

Az oltár körüljárhatósága biztosított. 

További szerepet játszik még a fény a templomtérben, a templom oldalán az ablakok közti ritmusban kis 
sávokban egy transzparens nyílás engedné be a fényt a falfelületekre amelyeken belülről a stációk és szobrok 
kapnának helyet és természetes megvilágításban még díszesebben mutatnának. 

A templomtérben elhelyezkedő további funkciók kijelölésére a belső durva fehér vakolat mellett a visszafogott fa 
burkolatok jelölnék ki a további funkciók elhelyezkedését ( gyóntatószék, sekrestye, hátsó bejárat) 

A gyóntatószék kialakítása is bútorszerű. Az oltár mögött elhelyezkedő sekrestye és hátsó bejárat burkolata 
szintén egy sötétebb megjelenésű fa burkolatot kapna. 

Sekrestye: 

Az előkészületek helyszíne, külön bejárattal. A templomtérbe nem közvetlenül lehet kilépni, külissza szerű 
megjelenés. 

Ölözők és  kisebb ügyintézések helyszíne. 

Ministránsok előkészületeire, öltözködésére alkalmas tér. 

Hátsó bejárat: 

Opcionálisan a templomtér oldalról is megközelíthető, elhagyható. Másodlagos bejárat. Gyermekes családok 
számára lehetőség nyílik a gyermekek számára egy kis foglalkoztatót kialakítani, illetve alkalmas a síró gyermek 
csitítására, anélkül,hogy a templomteret teljesen elhagynák. 
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TÖMEGALAKÍTÁS 

Az épület tömegét tekintve igen visszafogott, idomul a környező épületekhez.  Magasságát tekintve se rí ki az 
utcaképből.  

A tömegképzés lényegében két egymáshoz kapcsolódó elemből áll. Egy asszimmetrikus nyeregtetős földszintes 
egység és egy templomtorony áthatása. A templomtorony elhelyezkedése a bejáratot jelöli, de nem direkt jelelöli 
meg azt hanem csak utal rá. A bejárat elhelyezkedése nem a gerincben történik, de közel a gerinchez található. 

A kötött tengelyesség és szimmetria, ami templomépítészetet jellemzi, már nem tudja kellően tükröznii a 
posztmodern emberiség térhez fűződő viszonyát, ugyanakkor az oltár, a kereszt, Szent Imre nem mozdul ki a 
tradícionális tengelyességből, így az oltár, és a fókusz középen marad 

Az asszimerikus tető szintén kilép a megszokott rendből de utal a hagyományos rendre. 

Ezekből az apró tömegi gesztusokból válik kiemeltté a bejárat. 

ANYAGHASZNÁLAT 

Az anyaghasználat igen visszafogott, könnyen beszerezhető olcsó ámde karakteres megjelenésűek. 

A torony szerkezetileg és kialakításilag fa megjelenésű. A fa szerkezet fa lamellákkal burkolt ezzel is légiessé 
téve a tömegből kimagasló elemet. A torony aló része még tömörebben burkolat  a harangok irányába az ég felé 
egyre ritkul a lamella szerkezet. 

Templomépület homlokzatképzés: 

 Höbörcsölt (durva) vakolatú felületek , egyfajta plasztikusságot adnak az egyszerű tömegnek. A bejáratok, 
ablakok mentén a homlokzat síkja beugrik egy kicsit és a mélységét növelve egy sötétebb árnyalatú vakolattal 
jelenne meg. A nyílászárók síkváltása növeli a templom magasságérzetét, hogy a családi házas övezetből apró 
gesztusokkal mégis kitűnjön. 

Nyílászárók, fények:  

A nyílászárók méretét tekintve nem kirívóak, de méretüket növeli a kívülről sávokban beugratott homlokzat 
architektúra. 

Belülről a sávokban beugratott falazat, a stációk és szobrok helyét jelzik, melyek kívülről kis falréseken keresztül 
természetes megvilágítást nyernek. 

Az oltár fölött a tető síkjában egy sávban fénycsík világítaná meg az íves oltárképet. 

Héjazat: 

A látszó fa gerendás tetőszerkezet alkalmazása egyfajta melegséget nyújt a szakrális térben. A tetőfedés 
ugyanezt a kellemes hangulatot idézi ezért a fa zsindely fedés vagy antracit színű betoncserép fedés javasolt 
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ÖSSZEGZÉS 

Az új épület elhelyezése szempontjából igen fontos a meglévő funkciókat és lehetőségeket tájépítészetileg is 
vizsgálni és az új épülettel alakítani. 

Továbbá a telepített új épülethez tartozó parkolóhelyek kialakítás ( min 6 db) a telken belül az oldalkertben 
javasolt kialakítani. 

Az épületgépészet szempontjából a déli tetőfelület alkalmas napkollektorok elhelyezésére. Továbbá az 
elektromos fűtés a padokban szekcionáltan megoldható 

 

 

 

 

 

Brauswetter Dóra 

okl. építészmérnök 

      okl. tájépítészmérnök 

 

 

 

 

 

A terveken, látványterveken megjelenő anyaghasználat, berendezési forma koncepcionális, nem a konkrét 
valóságot tükrözi . 
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