
Nemzeti Sírkert 

és Emlékhely

méltó kialakítása



Amikor még minden

harmonikus volt

1938  anno…



Az első rombolás !

- Tervpályázatot a régi időben

állítólag akkor írtak ki, ha

nem akartak semmit csinálni.

-1988-ban az első tervpályázat.

(Nemzeti Emlékhely)

Nem történik semmi…

-1995-ben a második,  meghívásos

tervpályázat.  Oltai Pétert 

kérik fel a tervek elkészítésére.

Csak elkezdik építeni a vashangárt.

Hiába, változnak az idők …



Mondják, minden csoda 3 napig 

tart. Ezt a „csodát” nem tudtuk 

megszokni. Rengeteg tiltakozás 

után Varga Kálmán, az akkori

OMVH elnöke segítségével

sikerült elbontatni e

szörnyűséget .

Mennyibe is került ez nekünk? 

Milyen rombolást okozott?

A „bontó brigád”:

FPV tagjai, kiegészülve 

Dr. Fitz Jenő régész professzorral.

1998 és 2000 közötti ráfordítások:

- állami:                  410 millió Ft 

- önkormányzati:     130 millió Ft

- védőtető bontása:  38 millió Ft



A második „rombolás” !

Szabó Zoltán közvetlen megbízást kap a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságától

2007.01.02-i illetve 2007.06.02-i szerződéssel a Nemzeti Emlékhely – Királyi Séta

tanulmánytervének elkészítésére.     (Pályáztatás ?)

Vasbeton födém és metszet !?

Miért kell itt városi tér!
Múzeumot ebből az épületből ?

Hol a bejárat ?



Szabó Zoltán szerint így nézhetett ki a 

XII. sz-ban a koronázó templom.

(Vagyis nem Szent István korában !)

...Gyakorlatilag semmi köze sincs az eredeti 

bazilikához, mert arról kevés kézzelfogható 

tárgyi ismeret maradt ránk. Nagyjából ismert 

a dimenziója, de a terven egyebek közt 

látható kétszintes oldalhajó hitelességét 

semmi sem támasztja alá…

állítják más, régész szakemberek

Első tiltakozásom süket fülekre talált 2007 decemberének közmeghallgatásán !



Részletképek Deák Péter filmjéből,

mely az eredeti Szent István 

bazilikát mutatja be.

A legújabb makett, feleslegesen !

Láthatóan egyszintes az oldalhajó



MÉG NEM KÉSŐ…

Felhívás a Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely érdekében.

Hosszú ideje kívánjuk sokunkkal együtt, a székesfehérvári Nemzeti Emlékhely

ügyének végleges, megnyugtató megoldását. Mi, akik építészként ebben a városban 

dolgozunk, és a Fejér Megyei Építészek Kamarája tagjai vagyunk, az alábbiakban 

adjuk közre vélemenyünket a megvalósítani kívánt tervről:

A Székesfehérvári Nemzeti Emlékhelyet az építész szakma és a civil szervezetek

álláspontjának figyelmen kívül hagyásával kívánják átépíteni, miközben korábban több

fórumon hangoztattuk határozott szakmai ellenvéleményünket az érdekeltek 

számára.

A jelenlegi terv tervezőjének kiválasztása és megbízása a vonatkozó jogszabályok

megsértésével történt, miközben a tervezés programja a mai napig kiforratlan,

előkészítetlen.  A mű az alázat teljes hiányában fogant. Ha megvalósulna, azzal egy 

újabb gigantikus, élősködő torzszülött jönne létre,  felülmúlva a korábbi „vashangár-

vashernyó”dicstelen pályafutását……

Székesfehérvár, 2009. április 21.

Ács Miklós, Czanek Henrietta, Fülöp Zoltán, Gáspár Zoltán, Keszei Balázs,

Kovács Krisztina, Lőrincz Attila okl. építészmérnök,  Mahler György okl. 

építőmérnök,  Németh László, Némethné Mórocz Marianna, okl. építészmérnök

Pozsár Ágnes okl. építész, Tatai Róbert okl. építészmérnök



Szabó Zoltán terve építési engedélyt kap, mely alapján 

– az engedélyező véleménye szerint –

nem lehet megkezdeni az építkezést, 

a felépítményre (metszetre) új tervet kell készíteni !

Közben a „Királyi Séta” támogatást kapott az 

Európai Unió fejlesztési pályázatán.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ  VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS

„Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely fejlesztése”

építészeti ötletpályázat

2009. AUGUSZTUS

Ezért kellett az építési engedély !

A tiltakozások, szakvélemények hatására újabb tervpályázat.



Az eredmény(?):

A védőtető bontása óta tervezési,  pályázati költség: kb. 100 millió Ft



Hogyan tovább ?

-Véleményem szerint a „Királyi Séta” megbukott!

- Az eddigi koncepció csak zsákutcába vezet !

- Új programot kell alkotni új szereplőkkel !

- Tudomásul kell venni, hogy a Romkert jelenleg

jogilag is a „Nemzeti Sírkert” része !

- A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 

2008 május 15-én tartott ülésén a Nemzeti Sírkert 

részévé nyilvánította 37/2008. számú határozatával.

- Elsődleges a királyi sírok méltó megjelenítése,

a kövek védelme csak másodlagos.

- Legyen zarándokhely a Nemzeti Sírkert és Emlékhely.

- Létre kell hozni egy új Szent István király múzeumot.  



A Nemzeti Sírkert fogalma

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság jogosult dönteni temető, hősi 

temető, hősi temetési hely, temetkezési emlékhely és temetési hely Nemzeti 

Sírkert részeként történő nyilvántartásba vételéről, illetve a Nemzeti 

Sírkertbe tartozó temetők, temetési helyek meghatározásáról. 

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság azáltal, hogy egy sírt 

a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánít, jogosultságot kap a 

rendelkezési jog gyakorlására. 

A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek 

körének meghatározására – ide számítva a sírnyitáshoz való hozzájárulást is –

, valamint síremlék, sírjel állítására – értve ez alatt sírbolt építését is –, 

megváltoztatására, áthelyezésére és lebontására, illetőleg mindezek 

gondozására terjed ki. Rendkívül fontos az, miszerint a Nemzeti Sírkert 

részét képező síremlékkel, sírjellel kapcsolatos mindennemű módosítás 

kizárólag külön jogszabályi rendelkezés szerint, illetve a Nemzeti Emlékhely 

és Kegyeleti Bizottság hozzájárulásával történhet, úgy, hogy a módosításra 

irányuló kérelmet a temető tulajdonosának (üzemeltetőjének) útján kell 

benyújtani.



A III. Béla Lovagrend kegyeleti „útvonala”

15 királyunkat,  Antiochiai Anna királynénkat temették itt el:

-Szent Istvánt 1038-ban,

-Kálmánt 1116-ban,

-II. (Vak) Bélát 1141-ben,

-II. Gézát 1162-ben,

-II. Lászlót 1063-ban,

-IV. Istvánt 1165-ben, 

-III. Bélát 1196-ban,

-III. Lászlót 1205-ben,

-Róbert Károlyt 1342-ben,

-Nagy Lajost 1382-ben,

-Albertet 1439-ben,

-Mátyást 1490-ben,

-II. Ulászlót 1516-ban,

-II. Lajost 1526-ban és

-Szapolyai Jánost 1540-ben.



Látvány belülről 



A romok alaptérképe



Pályázati programterv:

az alábbiakban bemutatom a saját pályázatomat, melynek 

alapja a Nemzeti Sírkert és Emlékhely

A gyalogosforgalom kiváltása a lábasház folytatásában.

Így biztosítható a Sírkertben történő egyházi, világi

rendezvények intimitása !

Új Szent István Múzeum kialakítása

a nyilvános WC helyén és melletti telkeken



Pályázati látványterv

Új Szent István Múzeum + kilátó építése

a nyilvános WC helyén és melletti telkeken

Királyi sírok méltó megjelenítése

A Mauzóleumban kell elhelyezni

a koronázási jelvények másolatát,

(Jó lenne az eredeti korona és palást)



Pályázati látványterv

Új Szent István Múzeum kialakítása

a nyilvános WC helyén és melletti telkeken



Gyalogos átvezetés a múzeum mellett

Szent István szarkofágját a helyére kell tenni



Pályázati látványterv

Új Szent István Múzeum kialakítása

a nyilvános WC helyén és melletti telkeken

Nemzeti Sírkert a királyi sírokkal,

kertészeti eszközökkel hangsúlyozva



Pályázati látványterv

A Nemzeti Sírkert látványa este,

minden sírban elhelyezett örökmécsessel

Az egykori Bazilika fényjátékkal történő

megjelenítéséhez szükséges rozsdamentes

segédszerkezetek, melyek egy gombnyomásra

jönnek a felszínre.


