
ÚJPESTI PLÉBÁNIA

Adatok: 
tervezés éve: 2012 
megvalósulás éve: 2014
helyszín: Budapest IV. kerület, Újpest
terület nagyság: 550m2 
alkotók: környezet: Remeczki Rita, László Viktor
építész Berzsák Zoltán
fotók: Albertszki Tamás

Leírás: 
A műemlék épület felújítása és új épületszárnnyal való bővítése kapcsán a kialakuló belső udvarok teljes 
körű megtervezése volt a feladat. A főplébániaként funkcionáló épületben a hivatásukat gyakorlók lelki 
életének szolgálatán túl a közösségnek szóló programok, rendezvények is helyet kapnak a komplexumban, 
így a környezetrendezésben az egyházi utalások és a napi életet kiszolgáló elemek olyan együttesét kellett 
megtervezni, mely dekoratív, funkcionális és a rendelkezésre álló kisméretű zöldfelületek adottságait a 
maximálisan kihasználja.

Details: 
Design – 2012
Fulfillment – 2014
Location – Újpest in Budapest 4th District
Area size: 550 m2
Cereators: Landscaping: Rita Remeczki, Viktor László
Architect: Zoltán Berzsák
Photos: Tamás Albertszki

Description: 
Our job here was to fully desgn the inner courtyards that were created during the renovation of the historic 
building and its expansion with a new wing. The building complex, which fulfills the role of the Main Parish, 
serves the spiritual life of the religious workes it houses, and is also the venue of community programs and 
events. Therefore the main concept in landscaping was to design a set of elements referring to religious and 
daily life that are equally decorative and functional, and maximize the usage of the available small green 
space.

open air design 

1/ A műemlék épülethez épülő új összekötő szárny által egy kis védett belső udvar alakult ki
The new connecting wing, built on the monumental building, created a small protected inner courtyard
2/ A hátsó udvarba egyedi falukút készült
In the back yard there was a unique village road
3/ Az egyszerű falazott kerítés elé angol típusú dús évelőág y került
The simple masonry fence was preceded by an English-style rich perennial bed
4/ Védett hátsó udvari kert egyszerű geometriájával biztosítja a maximális térérzetet
Protected rear yard garden with simple geometry for maximum space feel
5/ A belső udvarra nyíló ajtók ritmikáját követi a burkolat architektura és az egyedi kő ülőkockák
The rhythm of the doors to the inner courtyard is followed by the envelope architecture and the unique stone seating 
cubes
6/  Belső udvar éjszakai megvilágításban
Interior courtyard with night lighting
7/ A körfolyosóról szépen feltárul a belső udvar rajzolata
The drawing of the inner courtyard is nicely revealed from the circular corridor
8/ Az új épületszárny gyönyörű árnyékolói a hátsó kertből is szépen érvényesülnek. A földszinti nyitható üvegfelületekkel 
a belső tér és a külső kert összefolyik
The beautiful shutters of the new wing are beautiful from the back garden. On the ground floor with openable glass 
surfaces, the interior and the outside garden blend together
9/ Egyedi ülőkocka finom szakrális utalással
Unique seat cube with fine sacral reference
10/ A homlokzatok előtti szélesebb burkolat kerengő jelleggel öleli körbe a belső udvar zöldjét, melyben szépen 
érvényesülnek a ritmikus és asszimetrikus elemek arányai
The wider front of the facades covers the green of the inner courtyard, in which the proportions of the rhythmic and 
asymmetric elements are beautifully applied
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