
SOMOGYVÁR

Adatok: 
tervezés éve: 2013 
megvalósulás éve: 2015
helyszín: 8698 Somogyvár, Kupavárhegy 
terület nagyság: 23 000m2 
alkotók: környezetrendezés: Massány Edina, Remeczki Rita, Megyeri Zsófi
építészek: Szentkuti Viktor, Halmai Dénes, Molnár Csaba DLA 
fotók: Remeczki Rita

Leírás: 
Somogyvár – Kupavárhegy, fogadóépület építéséhez kapcsolódóan készítettük el a táj-, és kertépítészeti 
terveit. A terület idegenforgalmi hasznosításával párhuzamosan fontos feladat volt az épülettájba illesztése, 
különös tekintettel a történeti tájkarakter visszaállítása gazdaságilag is hasznosítható növényesítéssel, 
továbbá a fogadóépület építésével közvetlenül nem érintett telkek funkciókkal való feltöltése. Munkánkat 
tájvédelmi célú kutatási anyag alapozta meg. A kertépítészeti kialakítás elkülöníthető egységei: épület 
közvetlen környezete és a parkolók, határoló erdősávok, levendulás, szőlődomb, gyümölcsös. Somogyvár 
– Kupavárhegy, fogadóépület építéséhez kapcsolódóan a Kupavári Nemzeti Emlékhelyhez felvezető út 
terveit is elkészítettük, itt a leglényegesebb feladatunk az út minél kisebb beavatkozással járó tájba illesztett 
megtervezése, az ideérkező látogatók biztonságos eljutásának biztosítása volt.

Details: 
Design – 2013
Fulfillment – 2015
Location – Kupavárhegy area in Somogyvár, 8698
Area size: 23 000 m2
Cereators: Landscaping: Edina Massány, Rita Remeczki, Zsófi Megyeri
Architects: Viktor Szentkuti, Dénes Halmai, Csaba Molnár DLA
Photos: Rita Remeczki

Description: 
The landscape and garden architecture was designed in close relation to the construction works of the 
Somogyvár – Kupavárhegy reception building. Aside from preparing the area for touristic utilization, another 
key task was to integrate the building into the landscape, with special focus on restoring its historical landscape 
characteristics. This was accomplished by choosing plants that could also be used in the agricultural industry, 
as well as giving different functions to lands not directly affected by the construction of the reception building. 
Our work was conducted based on reserach focusing on landscape conservation. The separate units of 
the garden architectural design are the following: the direct vicinity of the building incl. parking lots, the 
surrounding forest patches, lavender field, wineyard and orchard. Also in connection with the construction 
of the Somogyvár – Kupavárhegy reception building, we have designed the pathway leading up to the 
Kupavár National Memorial Site. Our goal here was to integrate the pathway into the landscape with as little 
intervention as possible, as well as to ensure the safe passage of visitors between the reception building and 
the memorial site.

open air design 

1/ Szőlőkarók festett véggel_LAND ART
Vinepicket with painted end_LAND ART
2/ Tájba illesztett fogadóépület többszáz négyzetméter levendulás tetőkerttel, land artos elemekkel
Landscape-mounted hostel with hundreds of square meters of lavender ont he roof, with  land art elements
3/ Hektáros szőlőtelepítés terveink szerint, történeti fajtákból, bakhátas kialakítással_előterében egyedi tűzrakó, pihenő terület
1 hectare grape planting according to our plans, from historical varieties, with a boulder-shaped design, unique fire place, rest area
4/ Piknikező tér a fogadóépület előterében
Picnic Square in the front of the reception building
5/ Szent László sétaút enyhén lejtős szakasza
Slightly sloping section of St. László’s walk
6/ Egyedi gerenda lépcsők és támfalak a szőlőültetvény és fogadóépület között
Unique beam stairs and support walls between vineyard and reception building
7/ Tájba illeszkedő anyaghasználat_egyedi corten acél információs táblák és gerenda támfalak
Landscape-Using Material_Special Corten Steel Information
8/ A sétaút kiszögeléseiben pihenőket alakítottunk ki
On the walkway we have created rest areas
9/ Szőlőültetvényt imitáló díszfű és akácfakaró kompozíciók a fogadóépület tetőkertjein, háttérben a  nemzeti emlékhely kilátója
Ornamental grass plantation and vinepicket compositions imitating vineyards on the roofgardens, in the background the national 
memorial viewpoint
10/ Gyönyőrű erdei látványok a sétaút pihenőiből
Gorgeous forest sights from the rest area of the walkway
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