
TEVÉKENYSÉGÜNK – REFERENCIÁK             2016

2015 nyarán fejeződtek be azok a régészeti munkálatok, amelyek a 
Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia falain belül megtalált 
román kori templomot tárták föl. Ezután kezdődhetett el az 
altemplom felújítása és új tereinek kialakítása. A kivitelezés több 
ütemben zajlott. Három funkció kapott helyet ezen a szinten: a 
klasszikus altemplom és a kiállítótér mellett létrejött egy közel 200 
négyzetméteres közösségi tér is. A kiállítótérben az ásatáson 
előkerült leletek és a korábban meglévő emlékek 1100 év történel-
mét mutatják be.

Ezeréves örökség és a jelenkor szakrális építészete II.
Budapest Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia – az altemplom kialakítása

A régészeti feltárás után elsőként az altemplom szerkezetét kellett 
megerősíteni. Az alábetonozott falakat injektált szigeteléssel láttuk 
el. A vasbeton födém lazúrfestést kapott. A barokk részben 
vakolatjavítást és szilikátfestést végeztünk, a vasbeton lábazati 
falakat lazúroztuk. A padlón terrazzo burkolat készült, A 
helyszínen talált régi kövek felhasználásával új oltárasztal épült. A 
szentélyt az eredeti román kori falakra építve alakítottuk ki.  A 
román kori és a barokk altemplomot egy üveg szélfogó választja el 
egymástól. A barokk részben található a kiállító és a közösségi tér. 
Utóbbi hiánypótló a plébánia életében, mert korábban nem volt 
olyan terme a gyülekezetnek, ahol programjaikhoz helyet 
biztosíthattak volna. Az imádságos altemplom rész a szokásos 
funkciókat látja el: keresztelőket és más liturgikus szertartásokat. 
Az altemplomban is kiépítettük az új világítást, az erős- és 
gyengeáramú elektromos hálózatot, a vagyonvédelmet ellátó 
berendezéseket. Az intelligens világítás akár egy okostelefonról is 
programozható – igény szerint többféle fénybeállítás teheti hangu-
latosabbá a különböző eseményeket, szertartásokat. A gépészetet is 
fejlesztettük: új teakonyhát, vizesblokkot és mellékhelyiséget, 
valamint a feltemplom padlófűtését biztosító új kazánházat 
építettünk. A szellőztetés automatikusan történik, a páratartalmat 
klímaberendezés szabályozza.

„Hosszú éveken át kísértük �gyelemmel a templomunk falain belül 
végzett régészeti feltárásokat, amelynek során kétezer év emlékei 
kerültek napvilágra. Az ezzel párhuzamosan végzett helyreállítási-
kivitelezési munkálatoknak köszönhetően létrejött egy új közösségi 
tér, így több évtized kihagyás után újra van plébánia a Belvárosban. 
Feladatunk, hogy a templom – súlyának megfelelően – zarándokhellyé 
és turisztikai, valamint zenei központtá váljék, melyben a helyes 
arányt féltve őrizzük. 
A BAU-VIP Generál Kft. szakértelmének és odaadó, áldozatos 
munkájának köszönhetően megújult és megszépült a feltemplo-
munk, az altemplom pedig új terekkel és funkciókkal gazdagodott. A 
cég szakemberei számos nehézséget, előre nem látható akadályt 
küzdöttek le sikeresen. Nemcsak a régészek elvárásainak, de a mai 
kor követelményeinek is maradéktalanul megfeleltek.”
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