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hulladéktereket ötletesen kihasználva, elkészül  
a kétszintes szaunavilág, ahol a klasszicista bolt-
ívek alatt gőzkabinok, jeges merülőmedencék, 
párafülkék, szaunák ritkán tapasztalt változa-
tossága fogadja majd a vendégeket, a wellness-
részben kibontott, emocionális és térbeli-szer-
kezeti hangsúlyokat hordozó színkoncepció itt 
még erőteljesebben érvényesül. Ide az uszodá-
ból már közvetlenül is fel lehet jutni, az előcsar-
nokon való áthaladás nélkül.

Egyáltalán, az új átalakítás megszüntette  
a rudas előcsarnokában uralkodó káoszt, átlát-
hatóvá tette a térkapcsolatok szövevényét. a be- 
járattól induló folyosón, a pénztár után egyér-
telműen szétválnak az irányok a nappali kórház, 
az uszoda, illetve a wellness felé. a közlekedő-
terek egyértelműbbek lettek, kis igazítások jól 
használhatóvá varázsolták a falakon belüli für-
dőváros bonyolult világát. Új ruhát, stílusos 
megvilágítást kapott a kórházi szárny öltözőte-
re, a halványzöld árnyalatok révén fénnyel telí-
tődik még a külső világítástól elzárt folyosó is, 
visszafogott, letisztult részletek jellemzik a bete-
gek terét. az apró beavatkozásoktól, az egész 
kapcsolati rendszer átgondolásától, az uszoda-
csarnok zavaró elemeinek elhagyásától és az fel-
ső öltözőszint újraélesztésétől felragyogott az 
egész komplexum.

Új kupola a budai Duna-parton
Az áthajló tetőidomok látványa a Gellérthegyről
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FELÉpüLT A TüsKEcsArnoK

Mellékletünk a Nemzeti Sportközpontok támogatásával készült



Minden  
szeMpontból 

vonzó  
létesítMény

Interjú  
Vígh László  

miniszteri biztossal  

A Tüskecsarnok befejezésével és átadásával sikerült  

Budapest szégyenfoltját eltüntetni,  

a kudarc helyett a siker szimbóluma lesz – mondta Vígh László,  

a beruházásért felelős miniszteri biztos.  

A Nemzeti Sportközpontok vezetője szerint a létesítmény  

a gyerekek mentalitására és egészségére is  

pozitív hatást gyakorolhat.

A Tüskecsarnok építése eredetileg 1993-ban kezdődött,  
majd 1996-ban leállt. Mikor került először szóba, hogy befejezik  
a sokáig félkészen álló létesítményt?
2010-ben megkerestek a jégkorong- és a korcsolyaszövetségtől, és 
arról tárgyaltunk, mit lehet tenni, hogy több legyen a használható 
jégfelület Budapesten. Akkor az egyik megbeszélésén felvetődött, 
hogy a Tüskecsarnok megfelelő helyszín lehetne. Megnéztük, felmér-

emellett pedig a sport arról is szól, hogyan szolgáljuk ki a lehető 
legjobban a közönséget, így mindig érkeznek az új technológiák, 
legyen szó a kényelmesebb székekről, korszerűbb beléptető- 
rendszerről vagy eredményjelzőről. Most ez a legmodernebb sportlé-
tesítmény a fővárosban, de van lehetőség a későbbi újítások beépíté-
sére is, mivel a rendszereket úgy vásároltuk meg, hogy egymással 
kompatibilisek és fejleszthetők legyenek.

A külső megjelenés mennyire volt fontos?
Elengedhetetlen, hogy vonzó legyen az épület, ne csak szolgáltatá-
saiban, hanem kinézetében is. Ebben nagy szerepet játszik a csarnok 
tetején lévő 84, egyenként hat méter magas, piramis alakú, üvegből 
készült „tüske”, amelyek speciális éjszakai világítást kapnak, így  
a csarnok Budapest éjszakai látványosságává is válhat.

Egyeztettek a sportági szövetségekkel is?
Az összes szervezettel kapcsolatban álltunk és állunk, hiszen nekik  
is építettük a létesítményt. Sokat segítettek a beruházás során, és 
megfogalmazták, hogy milyen hazai és nemzetközi elvárásoknak és 
előírásoknak kell megfelelni. Ezeknek meg is felel a Tüskecsarnok, 
hiszen már vannak lekötött mérkőzések, versenyek több sportágban. 
Az egyik megbeszélésen Jónyer István világbajnok asztaliteniszező 
azt mondta, hogy ők nem tudják használni a nagycsarnokot, mert 
felülről bejön a fény, és ez zavaró. Meg kellett tehát oldani, hogy az 
asztaliteniszezők is tudjanak versenyeket rendezni benne, így 
megkerestük azt a megoldást, amellyel alkalmassá válik a létesít-
mény az asztalitenisz versenyek szigorú előírásainak is.

A hivatásos sportolók mellett kiket várnak még?
A Tüskecsarnok otthona lesz az utánpótlás-, a szabadidős és az 
egyetemi sportéletnek is. A konditermet, a két squashpályát,  

tük az épületet, amelyben akkor még madarak fészkeltek, és nagy 
kihívásnak tűnt, hogy sportolásra alkalmassá tegyük. Végül nagy 
munka után ideiglenes használatbavételi engedéllyel felállították  
a hokipályát, így egy évig használhatták a csarnokot a jégkorongozók. 
Aztán a kabinet elé vittük a projektet, majd 2012 tavaszán megszüle-
tett a kormánydöntés arról, hogy befejeződhet Tüskecsarnok, a mun- 
kacsarnokok és a mélygarázs építése, pár hónappal később pedig 

arról határoztak, hogy a mellé tervezett uszodát is befejezzük az 
eredeti elképzelés szerint. Ez két rendkívül fontos döntés volt, 
hiszen elkezdhettük a munkát az épületen, amellyel akkor már  
16 éve nem történt semmi.

Mit jelent Budapestnek a Tüskecsarnok?
Több mint 20 évet várt a főváros és Magyarország arra, hogy ebből  
a „szellemkastélyból” valami hasznosat építsünk. Most végre sikerült 
Budapest szégyenfoltját eltüntetni, és a létesítmény, amely eddig  
a kudarc, a gyengeség, a lemondás szimbóluma volt, most a siker,  
a sport és az önfeledt kikapcsolódás szinonimájává válik. A Tüske-
csarnokra óriási szükség van, hiszen kevés a sportlétesítmény  
a fővárosban, ilyen színvonalú, amely ráadásul multifunkciós is,  
pedig főleg nincs.

Mi jelentette a legnagyobb kihívást az építkezés során?
Az épület nagyjából 50-60 százalékos állapotban lehetett a beruházás 
kezdetén. A teljes felmérés csaknem egy évig tartott, hiszen 16 év 
alatt megváltoztak az építési előírások, így meg kellett vizsgálni, mi 
az, ami már elavult, vagy nem felel meg a mostani előírásoknak, 
szabályoknak, szabványoknak. Több statikus csapattal is megvizsgál-
tattuk a létesítményt. A tűzvédelmi rendszert ki kellett cserélni, mert 
annyira átalakult a szabályozórendszer. Ezen kívül külön számításo-
kat végeztünk, hogy a 36 x 18 méteres termek helyett hogyan lehetne 
20 x 40 métereseket kialakítani – a terek elforgatásával –, de ehhez az 
egész tetőszerkezetet le kellett volna bontani – amely több milliárd 
forintos további forrást igényelt volna –, így erről végül letettünk.

Olyan lett a csarnok, amilyennek megálmodták?
Sosem lesz olyan egy létesítmény, amilyennek eredetileg elképzeljük. 
A beruházás alatt folyamatosan kerestük az újabb lehetőségeket, 



a fitneszórákat bárki látogathatja, ráadásul január végéig kedvez-
ményes jegyeket válthat. A sportpályákat a két közelben lévő egye- 
tem diákjai mellett utánpótlás-nevelő egyesületek használhatják. 
Egyeztettünk már Hoffmann Tamás kerületi polgármesterrel és  
az iskolákkal is, hogy délelőttönként a csarnok helyiségeiben test- 
nevelésórákat tartsanak. 

Tehát a létesítménynek egészségmegőrző szerepe is van?
Nemcsak az egészségre, hanem a mentalitásra, a hozzáállásra,  
a szemléletre is hatással kell lennie. Most már nem mondhatja azt  
egy újbudai gyerek, hogy nem jön sportolni, mert nincs megfelelő 
létesítmény. Lesz hol mozogni, így jobban érzik majd magukat a fi- 
atalok, és mind testileg, mind lelkileg egészségesebbek is lesznek.

Mennyiben szempont a gazdaságos működtetés?
Természetesen fontos, de szerencsére jók az értékesítési adataink. 
Már százmillió forint értékben vannak előszerződéseink különböző 
rendezvényekre, a sport mellett kulturális eseményekre, konferenci-
ákra is. Jövő novemberre pedig már minden hétvégét lefoglaltak.

Komoly hiánypótlás

noha a tüskecsarnok számos különbö-
ző igényt képes kielégíteni, egy bizo-
nyos sportágnak kiváltképp a haszná-

ra válhat majd. „nem lennék meglepve, ha az új 
aréna segítene felépíteni, majd idővel befogad-
na egy erős kézilabdacsapatot, amely ma még 
hiányzik budapestről” – fogalmazott az 
octogonnak Mocsai Lajos.

A testnevelési egyetem rektorjelöltjének –, 
aki december 18-tól töltheti be a posztot – az  
a vágya, hogy a tüskecsarnok otthont adjon egy 
magasan kvalifikált felnőttcsapatnak, hamaro-
san máris teljesülni fog, elvégre ide költözik 
majd a Ferencváros női együttese, amely a köz-
elmúltban két európai kupát, két KeK-et is 
nyert. logikus döntés, mivel a zöld-fehérek 
Kőbányai úti létesítménye, az elek Gyula Aré-
na csak a bajnokik befogadására alkalmas, az 
európai kupameccseit dabason játszotta az 
utóbbi években. „A tüskecsarnok a méreténél 
fogva nemzetközi meccsek rendezésére is alkal-
mas, éppen ezért borzasztóan hiánypótló buda-
pesten” – folytatta Mocsai.

valóban, az új, négyezres befogadóképességű 
aréna a második legnagyobb sportcsarnok lett 
a fővárosban, ráadásul „nagyon jó helyen van, 
multifunkcionális, otthont adhat labdajátékok-
nak, jégkorongnak, de van benne squashpálya, 
konditerem, két tornaterem és több szauna is” 
sorolja a férfi és a női válogatott korábbi szövet-
ségi kapitánya. Azt már mi tesszük hozzá, hogy 
az újbudai aréna 2015 második felében kiegé-
szül egy versenyuszodával is.

„Az egyetemi sportoknak is komoly lökést 
adhat” – jegyezte meg Mocsai, ám a testneve-
lési egyetemmel kapcsolatos tervei nincsenek  
a létesítménnyel.

bár a jövőbe az európai Kézilabda szövetség 
mesteredzője sem lát, kézenfekvő lenne, ha  
a Ferencváros férfi csapata – amely a nőihez 
hasonlóan hamarosan a tüskecsarnokba költö-
zik majd – idővel felnőne a két vidéki nagyágyú, 
a veszprém és a szeged mellé, amelyek jelenleg 
egyaránt biztos továbbjutásra állnak a maguk 
bajnokok ligája csoportjában. (Ujlaky istván)

Hogyan illeszkedik a Tüskecsarnok átadása a Nemzeti Sportközpontok 
többi fejlesztésébe?
Teljesen beleilleszkedik a koncepciónkba. A sportlétesítmények te-
rén le voltunk maradva, hiszen az elmúlt 30 évben nem épültek újak,  
a meglévők pedig folyamatosan pusztultak le. Az utóbbi évek fejlesz-
téseinek köszönhetően kezdünk felzárkózni. 

Melyik létesítmény átadása lehet a következő?
Tavasszal nyithat meg a felújított Mátraházi Edzőtábor, ezt már a 
szövetségek is nagyon várják. A magaslati központban új csarnokot, 
nagyobb edzőtermet, wellness- és fitneszrészleget alakítunk ki,  
a legendás Balczó-kör útvonalát pedig a legmodernebb felszereléssel 
látjuk el. A többi projekt is jól halad. Zajlik a balatonboglári Nemzeti 
Kézilabda Akadémia közbeszerzési eljárása, és hamarosan megjele-
nik a Rátgéber Kosárlabda Akadémiáé is. Elkészült a Puskás Ferenc 
Stadion engedélyes terve, jövő év elején készen lesznek a kiviteli 
tervek is, és tavasszal megkezdődhetnek a bontási munkálatok. A köz-
nevelési infrastruktúra-fejlesztési program keretében több mint húsz 
tornaterem és uszoda építése kezdődik meg hamarosan, és döntött  
a kormány iskolák építéséről is.

Meglepő építészeti táj



Jel  
eGy építészeti táJbAn
Lázár Antal vezető tervezővel Mizsei Anett beszélgetett

Mondjon pár szót, majd folytatom!

Tizenhat év...?
Húsz! Húsz év eredménye ez az épület, ami nagyon hosszú idő, egy 
életpálya fele! Nagyon nagy öröm volt nekem a átadó. Kevés épületet 
tudok, amely ennyi ideig épült, és ennek furcsa előtörténete is van. 
Húsz éven át vizsgáltam, hogy miért nem épült be oly sokáig ez a 
terület. Az 1800-as években még egy nagy Duna-öböl volt itt. 1885 
körül épül meg a Kopaszi-gát, majd a vizes talajáról elnevezett 
Lágymányoson az 1896-os világkiállításra fa várost építettek. A „Kis 
Konstantinápoly” népszerű szórakoztató negyed lett, de utóbb leégett. 
Közben a főváros folyamatosan tervezte egy sportközpont létrehozá-
sát, már az első világháború után szóba jött egy esetleges olimpia 
megrendezése, mégis, a II. világháború után a terület még üresen állt. 
A városligeti Ipari Vásárt is tervezték ide áttelepíteni, többek között 
mesterem, Gulyás Zoltán is készített erre terveket.

Hogyan indult el a Tüskecsarnok projektje?
1990 körül Magyarország és Ausztria elhatározta, hogy közös 
világkiállítást rendez. Óriási lelkesedés fogadta az ötletet idehaza, és 
1993-ban tervpályázatok sorát írták ki, így ide, a Lágymányosra is.  
A Magyar Péterrel közösen leadott tervünk a sport- és kulturális 
központ pályázaton – Cségoly Ferenc tervével holtversenyben –  
megosztott első díjat nyert. Végül a sportcsarnok nekünk jutott,  
a kulturális központot pedig ő tervezhette.

Mi volt a legelső pályázati terv koncepciója?
Olyan gondolatot álmodtunk meg, hogy nem voltunk biztosak benne,  
a zsűri elfogadja-e. Sok funkciót kellett elhelyeznünk, ha épületként 

fogalmazzuk meg, az mintegy húsz százalékos beépítéssel járt volna 
a megengedett tízzel szemben. Így végül nem hagyományos beépítést 
terveztünk, hanem egy építészeti tájat: függőleges felület jóformán 
nincs is, a funkció pedig jelentős részben a föld alatt található. Az 
eredeti ötletünk az volt, hogy a kupolára, egészen az üveg felülvilágí-
tókig földtakarás kerül, de a tervezett rétegvastagság adta plusz teher 
olyan statikai következményekkel járt, hogy végül a fém- 
lemezfedés mellett döntöttünk. Előképünk egyébként a Müncheni 
Olimpiai Csarnok volt, amelyet Frei Otto és a Behnisch & Partner 
tervezett egy hasonlóan érdekes történetű helyszínre. Ott egy régi 
repülőteret hasznosítottak újra, csakhogy a világháború után oda 
hordták a romokat, és így alakult ki a sajátos domborzat.

Nagy lépés  
az egyetemi sportnak

A tüskecsarnok egyik kevésbé hangsú-
lyozott erénye, hogy távolról sem csak 
a profi sportot szolgálja a jövőben. bár-

ki igénybe veheti az aréna sokszínű szolgáltatá-
sait, ugyanakkor az egyetemi sport külön sze-
repet kap majd benne.

„olyan pénzügyi megoldást kell találnunk, 
amely a csarnokot üzemeltető nemzeti sport-
központoknak és az egyetemistáknak is megfe-
lelő” – mondta az octogonnak Dr. Kiss Ádám, 
a Magyar egyetemi-Főiskolai sportszövetség 
(MeFs) elnöke. „Üzletileg az esti órák és a hét-
végék a legértékesebbek, az egyetemi órák szem-
pontjából viszont a hétköznap délelőttök és a 
napközbeni órák a legfontosabbak, éppen ezért 
biztos vagyok abban, hogy hamarosan megta-
láljuk a megfelelő konstrukciót.”

Jelenleg is zajlanak a tárgyalások az üzemel-
tető és a MeFs között, az utóbbira ráadásul 
további „szinkronizálás” is vár, elvégre a csar-
nokot a Műegyetem és az elte tanulói is hasz-
nálják majd. dr. Kiss ádámnak a két egyetem 
leendő megállapodása felől sincsenek kétségei, 
sokkal fontosabbnak tartja hangsúlyozni, hogy 
„a magyar egyetemi sport egy nagyon jó létesít-
ményt kapott”, amely gyakorlatilag minden lát-
ványsportnak otthont adhat, és amely „rendkí-
vül flexibilisen használható, sok mindenre 
alkalmas, az edzéseken, egyetemi testnevelési 
órákon át egészen az európai szintű meccsek 
lebonyolításáig”.

Az elte Atomfizikai tanszékének professzo-
ra, aki fiatalon hat éven át kosarazott  
a beAC-ban, kiemelte, hogy a korábban viszony-
lag nehezen megközelíthető infopark peremén 
lévő arénához most két buszjárat – a 153-as és  
a 212-es – is vezet, ezenkívül hamarosan az egyes 
villamos is átmegy majd budára a Rákóczi hídon. 
„Magának a tüskecsarnoknak pedig hatalmas, 
kétszintes, 435 autó elhelyezésére alkalmas par-
kolója van, amely a hét minden napján nyitva áll 
majd, a közlekedéssel tehát biztosan nem lesz 
gond” – fűzte hozzá dr. Kiss ádám. 

A fentiek mellett a MeFs természetesnek  
tartja azt is, hogy a nem egyetemistáknak fenn-
tartott időszakban a profitmaximalizálás lesz  
a csarnok célja. (Ujlaky istván)

„Végül nem hagyományos beépítést terveztünk, hanem egy építészeti tájat:  

függőleges felület jóformán nincs is, a funkció pedig jelentős részben a föld alatt található.”



Hogyan dolgoztak együtt Magyar Péterrel? Közös cégük volt?
A hatvanas években egy vállalatnál dolgoztunk, de ő 1970 után 
Amerikába költözött. Egyetemeken oktatott, kiállításai nyíltak. Mégis  
a pályázaton közösen indultunk, faxon jöttek-mentek a rajzok, így 
gondolkodtunk együtt – 8000 kilométer távolságból – egészen a 
kiviteli tervek elkészültéig. Nem is nagyon telefonáltunk, viszont ez idő 
alatt csaknem ezer rajzot váltottunk. Kapcsolatunk azóta is töretlen, 
baráti és építészi.

Hatalmas szellemi munka áll a terv mögött, hogyan szakadt félbe a meg-
valósítása?
1996-ban váratlanul kiderült, hogy nem lesz világkiállítás. A kiállító-
térnek is alkalmas Tüskecsarnok utána egyetemi sportközpontként 
működhetett volna. Az ELTE északi és déli tömbje el is készült, utóbb  
a Műegyetem egyes karai is ide költöztek – több épületet mi tervez-
tünk -, de a csarnok építése leállt. Kívülről úgy festett, mintha kész 
lenne, de hiányoztak a szakipari munkák és a gépészet. Várta sorsa 
jobbra fordulását, de az csak nem akart elérkezni, és lassan az állaga 
is romlásnak indult. 

Húszéves tervet kellett aktualizálni építészeti, szerkezeti, erkölcsi érte-
lemben. Mennyire értelmezték újra az akkorihoz képest?
Húsz év alatt sok minden megváltozik, mégis úgy éreztük, az alapgon-
dolat ma is friss még. Jelentős részét ma sem csinálnánk másként, 
így nem jutott eszünkbe, hogy radikálisan beavatkozzunk. Azok az 
épületek, amelyek a divatból kikopnak, nem is lehetnek igazán 
sikeresek. Bízunk abban, hogy ez az épület, amelynek hagyományos 
értelemben még homlokzata sincs, hiszen a domb fölött csak a fém- 

lemez és a nevét adó üvegbevilágító-sor emelkedik, sikeres lesz. 
Néhány dolgot azonban módosítani kellett. A nézőszámot a nemzetkö-
zi versenyek kedvéért négyezer főre, nagyjából a duplájára bővítettük. 
Ez a lépték hiányzó kategória ma Budapesten, hiszen a Sportaréna 
tízezer fős befogadóképességével sok eseményhez túl nagy. Ehhez 
persze a parkoló kapacitását is növelni kellett.

Hogyan volt ez lehetséges, hiszen az épület alatt már elkészült az erede-
ti méretezés szerinti mélygarázs?
Valóban, annak idején úgy terveztük meg az épületet, hogy egy városi 
tér alatt bújik meg a csarnok az edzőtermekkel, majd végül legalul 
a parkoló kétszáz autóra. Résfalas szerkezettel készült, és a legalsó 
padló alatt olyan vasbeton lemezként épült meg, amely a tizennyolc 
méteres fesztávval födémként is használható. Bányászati módszerek-
kel, a metróépítéshez hasonló technológiával még egy szintet ki 
lehetett alakítani, megduplázva a férőhelyek számát.

Milyen látvány fogadja a látogatókat az átadás után?
Bejáratonként ezer főre számítottuk ki az áteresztést. Szélfogókon át, 
az ellipszis alakú körüljáróba lépnek be a látogatók, üvegfalon át 
tekinthetnek rá a szerkezetekre, a lelátókra és a felülről természetes 
fénnyel megvilágított pályára. Nyolcvannégy darab, egyenként 
háromszor három méter alapterületű tüske alkotja a felülvilágítót. 
Azon túl, hogy tetszett a forma, kellő mennyiségű fényt visz be a 
térbe, kívülről pedig dinamizálja a környezetét. Este színes fényfor-
rásként jelenik meg – annak idején LED-világítás sem volt még 
elérhető, most beépülhetett ide az is. Azt reméljük, hogy a domb és  
a tüskék új jelképeivé válnak majd az egyetemi negyednek.

A közel 6000 négyzetméteres csarnok nézőtere az eredeti tervekhez képest jelentősen bővült: 2400 fő helyett akár 4000 fő befogadására is alkalmas

A létesítmény szimbolikus eleme lehet az óratorony



A tÜsKeCsARnoK 
úJ élete
új életre kelt, ami korábban már el- 

veszni látszott. A tüskecsarnok 
kivitelezése 2014. november 27-én 
befejeződött, átadták az épületet.  

A lágymányosi terület a rendszerváltás után 
mint az expo számára kijelölt terület került ref-
lektorfénybe. 1993-ban írtak ki pályázatot  
a csarnokokra, amelyen lázár Antal és dr. 
Magyar péter (A&d stúdió) terve nyert. Az épü-
letek kiállítótérként funkcionáltak volna a világ-
kiállítás alatt, hogy aztán sportközpontként és 
uszodaként használják őket tovább. Az expót 
azonban először 1995-ről 1996-ra módosították, 
majd lemondták. (egyetlen ország fejezte csak 
be kiállítási pavilonját a területen. A vatikán 
expóépülete ma a Magyar szentek plébániája.)

Az uszoda építése 1995-ben állt le, egy jóko-
ra gödör kiásásán túl nem jutottak a kivi- 
telezők. Az egyetemi épületekhez közelebb  
álló részen kulturális központ épült volna.  
A Cságoly Ferenc tervei szerint megépítendő 
központba szánták a szkéné színházat is. Az 
alapozás megkezdődött, de ennél tovább nem 
jutottak - az alapok ma is ott vannak a földben 

a tüskecsarnok előtti tér alatt. A szabadtéri 
pályákat és egy ezer négyzetméteres, kisebb 
csarnokot fejeztek csak be, ezeket a beAC-
sporttelep részeként ma is használják az egye-
temisták. A tüskecsarnok szerkezete 1996-ra 
elkészült, amikor a következő években meg-
akadt a munka, először csak ideiglenes leállás-
ról volt szó. ám hamarosan jött a kormányza-
ti döntés, miszerint a kevés pénz miatt az 
egyetemi épületek befejezése kap prioritást,  
a csarnok továbbépítését szüneteltetik. 

A munka folytatása kétszer is közelinek lát-
szott már: a 2002-es tornász vb-t, majd a 2006-
os úszó eb-t tervezték ide. végül mindkettő 
más helyszínt kapott. A beAC sportpályáit nem 
számítva egyetlen létesítmény készült csak el 
teljesen: a földbe süllyesztett, kör alaprajzú, sár-
gára festett trafóház. ez is csak azért, mert  
a négy blokk egy része szolgálja ki az infopark-
ban megépült új irodaházak némelyikét.

A nagyjából 50-60 százalékos készültségnél, 
több mint 6 milliárd forint elköltése után meg-
torpanó, szerkezetkész épület állagmegóvására 
évi közel 50 millió forintot költöttek.

2007-2008 során az is felmerült, hogy a sport-
funkciót elvetve, konferencia-központként fejez-
zék be az épületet. erre pályázatot is kiírtak, ám 
végül az egyetlen talpon maradt jelentkező sem 
kapta meg a bankok támogatását az építkezés-
hez, így a csarnok továbbra is félkészen várta 
sorsának jobbra fordulását. 

A tüskecsarnok újjáépítése 2012-ben kapott 
új lendületet. A kormány döntése alapján indult 
el másfél évtized szünet után az épület befeje-
zése, egyetemi sportközpont céljára. ennek kivi-
teli terveit is az A&d stúdió készítette el. 

Az épület építészeti minősége alapján jobb sors-
ra volt érdemes. lázár Antal és dr. Magyar péter 
természetbe simuló épületeket álmodtak a hely-
színre. Már a kilencvenes évekbeli látványterve-
ken, tervrajzokon is jól látszik, hogy földborítás-
sal, a felszín alá süllyesztve tették befogadható 
arányúvá a hatalmas tereket magukba foglaló  
csarnoképületeket. Az első tervek szerint szinte 
teljesen földborítású lett volna a csarnok, ám költ-
ségcsökkentés céljából ez módosult, a csarnok fém-
tetőt kapott, tetején a jellegzetes felülvilágító  
rendszerrel. A küzdőteret 4 méterrel a felszín alá 

süllyesztették. A cél egy „hullámzó” építészeti táj 
létrehozása volt a területen, ahol az épületek nem 
hivalkodóak, nem konkurálnak egymással. 

Főbejárat két oldalról is készült: az egyik az 
egyetemi épületek, a másik a szemközti ol- 
dalon, az edzőtermek tetőkertje felől. ezek  
mellett oldalról is létesült egy kisebb és egy 

nagyobb, az előcsarnokot is magába foglaló 
bejárat. Mindezek együtt elegendő menekülé-
si útvonalat is biztosítanak.

Az épület legszembetűnőbb ismertetőjegye  
a 97 x 65 méteres, ellipszis alakú tető. Különle-
ges tervezést és precíz kivitelezést igénylő szer-
kezete két irányban hajlított tartók összemet-

sződéséből alakult ki. erre korcolt fémlemez- 
fedés került. Az ívtartók egymásra merőlege- 
sek, rácsos szerkezetet adnak ki. Körben kettős 
oszlopsor támasztja alá a szerkezetet, ennek  
a tetejére került a 42 x 18 méter méretű felülvilá-
gító rendszer, amely körülbelül 6 méter magas 
üvegfalú gúlákból építkezik. A csarnok nevét is 

 A Tüskecsarnok edzőterem felőli főbejárata, amely a tetőteraszt köti össze a csarnok nézőterével

Az előcsarnok felé vezető rámpa



adó 84 felülvilágító elem enged természetes fényt 
a csarnokba. ezek alulról árnyékolóval szabályoz-
hatók, éjszaka pedig színes led-fényekkel meg-
világíthatók. A tetőszerkezet tervezői dr. Kollár 
lajos és Andreánszky imre voltak. 

A nézőtér alatt körbefutó folyosóról nyílnak  
a kiszolgáló helyiségek, raktárak. A hátsó főbejá-
raton keresztül az edzőtermek feletti tetőre jutha-

tunk ki – ide már eredetileg is zöldtetőt álmodtak, 
ami szerencsére meg is valósult. A tető síkjából 
három építmény magasodik ki. Az első egy olyan 
torony, amely lépcsőházat, liftet és füstelszívó szel-
lőzőt rejt. ezen keresztül a mozgássérült vendé-
gek vagy a paralimipiai sportolók juthatnak le az 
öltözők és edzőtermek felé. A másik kettő pedig 
lépcsőháznak, illetve liftaknának épült.

A körülbelül 73 x 117 méteres, téglalap alap-
rajzú edzőtermi szekció is részben föld alá süly-
lyesztett. területére jellemző, hogy ekkora 
helyen akár két hipermarket is nyílhatna.  
A közlekedő folyosók a tér felosztását, az egyes 
termek megközelíthetőségét is szolgálják, de 
falai tartószerkezetként is funkcionálnak.  
A termek így közbenső alátámasztások nélkül 

épülhettek meg. e zóna funkciója a kilencve-
nes évekbeli tervekhez képest módosult. Az 
eredeti változat szerint a hat edzőtermet össze-
kötő nyílásokat egy szellemes ötlettel úgy ala-
kították ki, hogy körben, a termeken át egy 200 
méteres futópálya keletkezett – télen itt lehe-
tett volna a futóedzéseket megtartani. A 2013-
as újrainduláskor viszont előtérbe került az 
épület gazdasági fenntarthatósága, így a hat 
edzőterem négyre módosult, a két felszabadult 
terem pedig közbenső födém beszúrásával új 
funkciókat kapott: squashpálya, wellness-
központ, különtermek szolgálják itt a bérletet 
és napijegyet váltókat.

ezen terek belsőépítészetét a fehér mészkő-
tégla alkalmazása határozza meg. A tájékozó-
dást szellemes megoldás segíti: a „piszkos”, azaz 
utcai cipőben is bejárható részeket piros ajtók, 
míg a „tiszta”, azaz edzőcipőben használható 
részeket világoskék ajtók jelzik. A főbejáratok, 
nagykapuk élénk citromsárga festést kaptak. 

Az eredeti tervek még kiállítási csarnokról, 
majd egyetemi sport- és kulturális központról 
szóltak. A 2010-es évekre azonban megváltoz-
tak az igények. előtérbe került a minél nagyobb 
arányú önálló bevétel biztosítása, a többfunkci-
ós használat lehetősége. Az eredeti terveket így 
több ponton is módosították. A közel 6000 négy-
zetméteres csarnok nézőtere az eredeti tervek-
hez képest jelentősen bővült: 2400 fő helyett 
akár 4000 fő befogadására is alkalmas. ennek 
érdekében a nézőteret felfelé bővítették. továb-
bi fontos változás, hogy a 2012-es újraindulás-
kor már jégpályát is építettek, az európai szab-
ványok szerinti méretezéssel. emiatt a pálya 
négy sarkánál az ellipszis alakú nézőtér alsó 
három sorát vissza kellett bontani, ide mobil 
nézőtér került. ezzel tovább bővült az itt meg-
tartható rendezvények lehetősége. A nagyobb 
nézőtér nagyobb parkolási igényt is jelent. sze-
rencsére már a 90-es évekbeli építkezés során 
úgy épültek meg az edzőterem alatti mélygarázs 
résfalai, hogy később még egy szint beépíthető 
legyen. így az eredetileg megépült (bár be nem 
fejezett) első mélygarázs-szint alá utólag is elhe-
lyezhető volt még egy parkolószint. A férőhe-
lyek száma ezzel 400 fölé nőtt.

további eltérés az eredeti tervekhez képest, 
hogy a megváltozott funkcionális igények miatt 
egy sajtópáholyt is építettek, ahol a média aszta-
lai, közvetítő helyiségei kapnak helyet. Mindezen 
változtatások mellett egyértelműen a terve- 
zői munkát dícséri, hogy az eredeti építésze- 
ti koncepció ma is példásan megállja a helyét. 

A tüskecsarnok a másfél évtizedes kényszer-
szünet dacára, két évtizeddel a tervezett, majd 
elmaradt expo után sem mutatja az avulás jeleit.

(papp Géza)

Az előcsarnok egyben kiállítótérként is funkcionálhat Az előcsarnok közlekedő blokkja

Az edzőtermi rész meghatározó burkolata a fehér mészkőtégla
A négy edzőterem egyike

A wellnessrészleget és a squashpályákat is az edzőtermi blokkban helyezték el, ezek az eredeti tervekben még nem szerepeltek



A JátéKKészítő
Direkt nekünk építették

A Játékkészítő történetét egykor közkedvelt mesefigurák útkeresése adja. 
Új helyet, megjelenési formát keresnek maguknak a mesevilágban, hogy 
a digitális felületeken hancúrozó gyerekek se feledkezzenek meg róluk. 
Van-e annak jelentősége, vagy csak a praktikum diktálta, hogy egy sport-
csarnokban csinálnak színházat?
Mindig is egy különleges helyszínben gondolkoztunk. Eredetileg egy 
nagy sátorra készültünk, hiszen egy több szempontból is interaktív 
produkcióról van szó, vagyis nagyon fontos, hogy a közönség és  
a szereplők bizonyos jelenetekben hozzáférjenek egymáshoz; viszont 
a klasszikus színháznak sem a mérete, sem a tere nem alkalmas  
a produkciónk lépteke miatt egy ilyenfajta együttműködésre. Amikor 
tudomásunkra jutott, hogy idén átadják a Tüskecsarnokot,  meseszerű 
lehetőség volt: mintha valaki direkt nekünk fölépített volna egy 
kősátrat szép világító tüskékkel a tetején. 

Van annak már 20 éve is, hogy megindult a csarnok építése, de igaz,  
a legutóbbi nagy nekirugaszkodásnak meg éppcsak egy éve. Sikerült-e 
még időben elkapniuk az építkezést: van-e bármi, ami az önök igényei 
szerint alakult?
Mire mi tárgyalni kezdtünk kora tavasszal, a Tüskecsarnok már 
nagyjából elkészült. Ez persze nem jelenti azt, hogy az építők és a mi 
technikai szakembereink ne egyeztettek volna folyamatosan. Miután 
ez az előadás sok egyedi megoldást igényel, nekünk nagyon fontosak 
voltak a kiszolgáló egységek is. Az artistáknak, a táncosoknak például 

Kivitelezői szeMMel

Mikor és milyen állapotban vették át a Tüskecsarnok 
kivitelezési munkáit?
A munkaterület átadás-átvétele bő évvel ezelőtt, 2013. november 13-án 
történt meg. Az épület addig szerkezetkész, ideiglenes lezárásokkal ellátott, 
fűtetlen állapotú volt, részben ma már nem megfelelő műszaki paraméte-
rekkel, nyílászárókkal rendelkezett. A kezdetleges épületgépészeti munkák 
nyomán egyes csővezeték-hálózatokat már kiépítettek az épületben.
 
Mennyire kellett belenyúlni az eredeti struktúrába? 
Változtak-e egyes funkcionális elemek?
Az eredeti struktúra jelentősen változott, az épületben komoly szerke-
zetépítéssel járó átalakítások történtek. Megváltozott a csarnok 
„sarkaiban” kialakított lelátószerkezet, új liftházakat alakítottunk ki, 
födémbeépítéseket csináltunk. Multifunkcionális csarnokra volt 
szükség, így az eredeti elképzelésekhez képest lényegesen több sportág 
befogadásához kellett az épületet igazítani, sőt, még egy wellnessköz-
pontot is építettünk. Az edzőtermi terület alatt korábban kialakított 
egyszintes mélyparkolót – az időközben megváltozott építési jogsza-
bályok miatt – az épület alámélyítésével kétszintesre bővítettük, 
megduplázva ezzel a parkoló befogadóképességét.
 
Mennyire lehetett építeni az eredeti tervekre, a korábbi, 
félbehagyott állapotra?
Csak részben. A csaknem húsz évvel ezelőtti tervdokumentáció papír 
alapon készült, így több területen a tervek nem voltak fellehetőek. Az 
eltelt időszak alatt a vonatkozó előírások, komfortigények jelentősen 
megváltoztak, így az állapotfelmérés után újratervezésre volt szükség.  
A nemzeti sportközpontok (nsK) által biztosított kiviteli tervek 

próbaterem kellett, nem beszélve az egyik sárkányunkról, akit  
a fejlesztőinknek fel kellett építeniük valahol. 

2500 négyzetméteres küzdőtér, 4 ezer néző: nem lesz 
egyszerű dolguk...
A mi színpadkiállásunkkal pont megfelel ennek a mesejátéknak. 
Mindenképpen arénaszerű helyszínre volt szükségünk, amely egy 
színházi nézőtérnél jóval több embert fogad be, de úgy, hogy eközben 
megőrzi a színpad beláthatóságát. Az is nagyon fontos, hogy a szer- 
kezeteknek, amelyeket mozgatunk, legyen terük, de eközben a szín- 
pad és a nézőtér közé ne kelljen látványosan „hidat vernünk”. Vagyis 
szóba sem jöhetett egy 10-12 ezres csarnok, mert ott képtelenség 
bejátszani a teret. 

Tényleg úgy tűnik, mintha a Tüskecsarnok A Játékkészítő kedvéért kelt 
volna életre. Nem volt semmi, amivel akárcsak egy kicsit is meg kellett 
küzdeni?
Szerintem minden új dologban rengeteg küzdelem van, de  
a TulipánTündér Produkció minden egyes munkatársa a küzdelme- 
ket megoldandó feladatoknak éli meg, és óriási szenvedéllyel merünk 
nagyokat álmodni, majd kitalálni azt, hogyan tudjuk megvalósítani az 
elképzeléseinket. A mára már slágerré vált dalunk is ezt mondja: „Éld 
meg az álmaid, bolond vágyaid! Ez az egész, nem is nehéz, amíg 
remélsz az élet mosolyog Rád!” (Flóri Anna)

alapján végezte a munkát a West Hungária bau Kft., a pannon nívó 
építő zrt. és a swietelsky Magyarország Kft. konzorciuma.
 
Az elhanyagoltság hosszú évei mekkora nyomot hagytak, mennyiben 
nehezítették meg a mostani kivitelezést?
A vasbetonszerkezetekben kisebb mértékű károsodások keletkeztek, 
ezeket kijavítottuk. Az elkészült gépészeti rendszereket teljesen 
vissza kellett bontani, a falazott szerkezetek esetében is a károsodá-
sok miatt visszabontások történtek, a nyílászárókat pedig felújítot-
tuk és újraüvegeztük.
 
Kivitelezői szempontból milyen különösebb kihívás jelentett a projekt?
Komoly feladatot jelentett a mélygarázs második szintjének kiépítése.  
Az elkészült épületszerkezet alól csaknem 20 ezer köbméter földet kellett 
kitermelni „kisipari” eszközökkel, mivel itt teherautók és homlok-rako-
dógépek nem fértek le. emellett a munka ideje alatt találtunk rá olyan – 
korábban elkészült – közműhálózatra, amelynek pozíciója nem a fel- 
tételezett helyeken haladt, ezért ezt feltérképeztük és működőképes 
állapotba hoztuk. Kiemelkedő műszaki feladat volt a jeges sportokat 
kiszolgáló hűtőbeton elkészítése is. A létesítmény volumene és a benne 
létrehozott csaknem 700 helyiség komplett kialakításának szervezése 
jelentős vállalkozói és műszaki stábot igényelt.
 
Mi volt az ön szerepe a projektben?
A három cég által alkotott sWp konzorciumot vezető swietelsky 
Magyarország területi igazgatójaként vettem részt a projektben. 
elsődlegesen én feleltem azért, hogy az nsK felé vállalt szerződéses 
kötelezettségeit a megállapodásnak megfelelően teljesítse a konzorcium.

bő két évtizeddel az építkezés kezdete és egy 
hosszú, kényszerű leállás után a lágymányo- 
si campuson elkészült a tetejének különleges 
kiképzéséről – a 84 darab, egyenként 6 méteres 

piramisszerű üvegbevilágító formájáról –  
tüskecsarnoknak elnevezett új, multifunkci-
onális sportközpont. A kivitelező sWp kon-
zorciumnak komoly kihívást jelentett a hiá- 

nyosan dokumentált, félbemaradt építkezés 
újraindítása. Bodnár Ferenccel, a swietelsky 
Magyarország Kft. területi igazgatójával bán 
dávid beszélgetett.

Mesehősök népesítik majd be a vadonatúj 
tüskecsarnokot december 27. és 30. között. 
A tulipántündér produkció első zenés ak- 
ciómeséje több szempontból is formabontó, 

az alkotók reményei szerint formateremtő 
lesz. Illés Gabriellával, „A Játékkészítő” 
ötletgazdájával és producerével a finisben 
beszélgettünk. 

Az ívtartók egymásra merőlegesek, rácsos szerkezetet adnak ki

A tető 42 x 18 méter méretű felülvilágító rendszere, amely megközelítően 6 méter magas üvegfalú gúlákból épül fel



Megrendelő:
Nemzeti Sportközpontok

Generáltervező:
A&D Stúdió Kft.

Felelős tervező:
Lázár Antal DLA,  

dr. Magyar Péter

Építész munkatársak:
Bánsági Szilvia, Horváth Ágnes, Kulcsár Zoltán, Molnár Attila,  

Ruppenthal Judit, Stocker György, Sükösd Zoltán, Szécsi Zoltán,  

B. Tóth János, Álmos Csaba, Batta Miklós, Della Donna Alíz,  

Lázár Veronika, Nógrádi Ádám, Sill László, Sükösd Zoltán, Vavrik Ferenc

Tájépítészet:
Kecskés Tibor , Karádi Gábor

Kivitelező:

1994 építés: 
Swietelsky Magyarország Kft.

Magyar építő Zrt.

Alba Regia Építőipari Vállalat

Kipszer Zrt.

ZÁÉV  Építőipari Zrt.

2012 felújítás, bővítés:
SWP Konzorcium

Swietelsky Magyarország Kft., Főépítésvezető: Nagy Balázs

Pannon Nívó Kft., Főépítésvezető: Kiss László Norbert

West Hungária Bau Kft., Főépítésvezető: Kanász István
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BELváros rEKonsTruKció EgErBEn

Mellékletünk a Colas Út Zrt. és a Penta Kft. támogatásával készült


