
DUNAHARASZTI
SZENT IMRE TEMPLOM

PÁLYÁZAT 2012.

ÉPÍTÉSZETI GONDOLATOKRÓL RÖVIDEN

ELŐZMÉNYEK: 

Ezen a helyen 1933-ban építettek templomot, amit 1944-ben a kivonuló németek felrobbantottak.
A templomból a külső kereszt, a szószék, az alapok maradtak meg. A templomot Szent Imrének 
szentelték. Dunaharaszti másik temploma ma is áll, Szent István templom titulussal.

A hívek szeretnének egy templomot az elpusztult helyett, építészeti megjelenésében nem a régi 
templom rekonstrukciójaként, hanem kortárs templom építése a cél, ami a templomépítészet 
klasszikus formajegyeire is emlékeztet.

TITULUS: SZENT IMRE HERCEG 

1007-ben született Székesfehérváron Szent István és Boldog Gizella gyermekeként. A nép 
emlékezetében úgy él „Szent Imre herceg, Magyarország éke, szűz tiszta élet legszebb példaképe,  
harcoló ifjak pajzsa, menedéke...”. A mai világban a fiatalok helyzete igen nehéz, aktuális lenne 
ismét elsajátítani Imre herceg erősségeit, amikről képet kaphatnak István király intelmei fiához Imre  
herceghez című munkából. Mit ismert fel Imre herceg, mire tanított őt Gellért püspök és az édesapja 
Szent István? „Nem az emberi bölcsesség, okos érvelés, hanem az Istenre-hagyatkozás, Istennek-
élés örömet adó élménye, biztonsága irányítja. Az értékek sorrendjében olyan döntést hozott, amely  
1000 év távlatából ma is aktuális. Első  mindenekelőtt Isten, majd a felebarát és önmaga szeretete.  
Nemzetéért érzett felelősség, házasság, személyes boldogság mind fontosak, de mind csak Isten 
utáni érték.”

Két módon idéznénk fel Imre herceg életét, a főhajó és mellékhajó között monokróm, fehér 



üvegkép sorozat, Balogh Nóra üvegtervező iparművész előadásban, ami a fehér különböző 
tónusokkal és fényhatásokra alapulva életéből vett jeleneteken mutatja be Imre alakját. A 
mellékhajóban egy szobor elhelyezését javasoljuk.



JELENLEGI HELYSZÍN

Az érvényben lévő szabályozási terv szerint a telek besorolása Lke-O/1, azaz ide most templomot 
építeni nem lehet! MÓDOSÍTANI KELL a Szabályozási tervet és a Településszerkezeti tervet is és 
kérni a telek átsorolását Vk-Sz, azaz szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető központi vegyes 
területté. Az idei szabályozási terv aktualizálást épp most fogadták el.

TERVEZETT BEÉPÍTÉS

A tervezett templom a Némedi út felől közelíthető meg, előtte kisebb teresedéssel. (A régi 
templomból csak a kereszt marad meg eredeti helyén.) Itt esetleg el lehet helyezni grafikus által 
megtervezett posteren a templom történetét, eseményeit.

A közösségi ház és a mellékhajó közötti szabad téren különböző események rendezhetők, agapé, 
imádságok- rózsafűzér, Lourdesi barlanghoz kapcsolódóan, szabadtéri mise, hittan  stb. A közösségi 
házhoz kapcsolódóan a gyerekeknek lehet kialakítani szabadtéri játszó helyet. 

A mostani vegetációból inkább csak a nagyobb fák megtartása kívánatos, a funkcióhoz és a helyi 
klímához igazodó kert kialakítása javasolható, amivel most időszűke miatt nem foglalkoztunk. A 
külső kerítés, amennyiben az átsorolás megengedi, tartalmazhat tömör elemeket is, esetleg 
keresztúti elemekkel...

FUNKCIONÁLIS ELRENDEZÉS

A templomtér egy főhajóból, egy mellékhajóból áll. A főhajó nyitott fedélszékes, Szent Imre 
tisztaságát, frisseségét, fiatalságát is tükrözi színhasználatában, letisztultságában. Egyszerű 
anyaghasználat jellemzi, kőpadló, fehér vakolt falak, pácolt natur fa berendezés. A szentély 
emeltebb szintre került, az oltár, ambó lehet fa vagy a padló anyagával egyező kő. Keresztelő kút 
kőből – kovácsoltvas fedéllel készül. A szentély hátsó falán nagy kereszt korpusszal, mellette 
tabernákulum, üvegajtós (állandó Szentségimádás lehetősége) vagy kovácsoltvas ajtós, ez esetben 
az ikonológiai tartalom Jézus szíve és Mária szíve. A falra falmosás jelleggel esik a fény, 
természetes és mesterséges is időszaktól függően. A bejárati oldalon karzat készül, feljárattal a 
toronyból. A mellékhajó mobil módon berendezett, funkció szerint alkalmas oldalkápolnának, 



hittanteremnek, nyáron kinyitva fedett-nyitott térnek...a végében gyóntatási lehetőség. A fő és 
mellékhajó között a korábban említett fehér monokróm üvegkép Szent Imre életéről. A fehér 
falakon, különböző méretű hasítékokon beérkező fény a nap különböző időszakaiban más és más, 
barátságossá teszi a teret, talán kicsit misztikussá is...az üvegfelületeken időnként megjelenik a 
külső természet...A hajó előtt egy fedett-nyitott előtér található. A toronyban több funkció kapott 
helyet, a gépészet kültéri egysége, harangok, esetleg átjátszó állomás...ezek későbbi fázisban 
pontosíthatók. 
A főhajóhoz csatlakozik másik oldalhajóként a sekrestye, külső bejárattal a vizesblokk, egy 
hittanterem, a vizesblokk és a karzat  innen is megközelíthető.
A templom tömeg alakításnál két szempont volt fontos, a templom egyrészt szent hely, ehhez 
bizonyos belmagasság, arányok szükségesek, másrészt fenntartható is legyen, emiatt kisebb 
kubatúra indokolt. A választott forma kicsit a reneszánsz templomok egyik típusára emlékeztetnek, 
mindkét szempontot figyelembe véve. 

ALKALMAZOTT ANYAGOK

A templom hagyományos szerkezetként megépíthető, tégla falazatok és pillérek, kőburkolattal, fa 
fedélszerkezet tölgyfából, fémlemez fedéssel. A belső padló világos mészkőből készül, mattcsiszolt, 
vagy kicsit rusztikus felülettel, ennek rusztikus keskeny soros hasított felületű változata látható a 
szentély falán. Az oldalfalak belül vakoltak, törtfehérre festettek. Kívül kőburkolat jellemzi az 
épületet, világos, hasított, vagy kefélt természetes megjelenésű. A fafelületek pácoltak, de natur 
módon, a faszerkezet, a bútor, padok, székek színei összehangoltak.
A bejárati kapu szintén kortárs művészeti alkotás, fából vagy fémből, domborműként is 
megjelenítve. A régi templom alapjait el kell bontani, új beton ill. vsalt beton sávalapok készülnek, 
majd a talajmechanikai vizsgálatok eredményeit figyelembe véve. 

ÉPÜLETGÉPÉSZET - „ZÖLD TEMPLOM”

A templom elrendezéshez a  levegő- levegő hőszivattyúval való fűtést- egyben hűtési lehetőséget is 
magában hordozó rendszert javaslom.
Ez a rendszer pld a Mitsubishi gyártónak az egyik legjobb gyártmánya ún. VRF   Variable 
refrigerant flow - a technology for heating and cooling, ( változó hűtőközeg áramlás) ill. VRV 
rendszer ami a Variable Regulation Volume azaz a változó tömegáramú ( mennyiségű) 
szabályozással történő rendszer- a szakma a fent említett rövidítésekkel nevezi ezt a rendszert.
Amely rendszer egy kültéri és több beltéri egységekkel működik a kültéri egységben lévő 
berendezés a levegőből veszi el a hőt és közvetíti a rendszerben keringtetett közeggel a beltérbe 
azzal fűt télen ill. hűt nyáron.
A mi esetünkben a kültéri egység a toronyba kerülne. Ha kb 25 KW-os gépben gondolkodunk az a 
kültéri egység méretében 620x 970x1650mm.
A beltéri egységek a belső templomtér hosszanti falának sekrestye oldali részére kerűl, több db- 5-
6-db beltéri parapetes készülék. A beltéri készülékek a kb 600 mm-es készülékmagasság alsó és 
felső részénél lenne egy kb 15-20 cs-es hosszanti falnyílás ahol a másik helyiségben elhelyezett 
beltéri gépegységből megy a befúvás felül és alul a visszaszívás. A felül és alul a padlóra helyezett 
beltéri parapetes készülék magasságában értendő, nem a helyiség alsó és a helyiség felső részét 
értjük!
Viszont az üvegezett oldalhajóban lapos álmennyezeti készülékeket helyezünk majd el az oldalhajó 
álmennyezetébe és készülékenként befúvó és elszívó rácson fújunk be és szívunk el, azaz a hőt így 
visszük be ha fűtünk és fordítottan ha fűtünk.
A vizesblokkokat és sekrestyét beltéri parapetes vagy oldalfali készülékekkel lehet megoldani.
A megoldás előny, hogy télen gyors fűtési megoldás, nem fagy el, könnyű üzemeltetni, takarékos 
üzemű, +5°C-ig nagyon jó a hatásfoka, éves fűtési időben számolva hozzávetőlegesen  két hét a 
kritikusan hideg idő amely időszakban nagyobb a fogyasztás azaz ekkor a villanyfogyasztás megnő.



További előny az, hogy könnyen szerelhető, kis csővezetéki méretekben kell gondolkodni, a 
beállítás egyszerű és jól programozható akár a napszakokra akár a heti időszakra vonatkozóan. 
Távfelügyelettel is elelnőrizhető és beavatkozási lehetőség is van, azaz a rendszer távolról is 
elindítható, leállítható.
Mivel hőszivattyúként működik a fenntartható fejlődés kategóriájába sorolható.
Referenciaként a Semmelweis Egyetem Központi épülete ajánlható, ez a mi munkánkban a 
legközelebbi, de pld a pénzügyminisztérium épülete amely már 10 éve így működik, de  részben 
hasonló elven működik a Siklós Látogatóközpont is ( Itt levegő -víz hőszivattyút alkalmaztunk.)

Kaló Judit, Maros Dániel, Tóth Gergely 
építészek

Hutterer Zoltán 
épületgépész

Budapest, 2012. november
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