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SZIGORÚSÁG  
ÉS EMBER I LÉPTÉK

Az óbudai TVE új székháza
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› Széles, sötét keretekkel emelték ki 
a fémlemezburkolatból a nyílászárókat,  
amik a belátást is meggátolják.

›› Az átrium különleges fa falburkolata 
otthonosabbá teszi a funkcionális enteriőrt.

‹ A két épület közötti átrium megbontja 
a homogén, szürke tömeget.

Ívben hajló fémlemezfedés zárja magába a szigorú 
épületet, amit sajátos ambivalenciával mégis egyfaj-
ta emberléptékűség jellemez. A tribünt és az öltöző-
ket is tartalmazó tömböt szoros egységben tartja ez 
a burkolat, sehol egy kiugró, nem illeszkedő részlet. 
Ebből a fémlemezből úgy emelték ki a szinte vélet-
lenszerűen elhelyezett nyílászárók árnyékolóit – 
amik egyben a helyiségekbe való belátást is gátol-
ják –, hogy csak éppen szemből nézhetünk be az 

ablakokon. Profilból nagyon lendületes a tetőív, ami 
nem egyszerűen függőleges vonallal vezet a földig, 
hanem negatívba fordul, ezzel mintegy kidomborít-
ja a homlokzatot. Ez a domborítás adja meg az épü-
let két szárnyát összekötő üvegdoboztól való egyér-
telmű elhatárolódást is, amelyet alig észrevehetően 
egymáshoz illesztett üvegtáblák határolnak – eze-
ken keresztül átláthatunk a focipályára. Nagyon 
keskeny födémet kapott az üvegezett átrium, amely 

Manapság számos sportlétesítmény épül vagy újul meg. Ebbe a sorba illeszkedik a TVE 
székháza is, amely bár funkcionális alaprajzi elrendezésében az egyszerűségre és az 

átláthatóságra törekszik, részletmegoldásai, anyaghasználata mégis azonosíthatóvá teszi.

így egy, a két szikár épület közé ékelt kocka látvá-
nyát nyújtja, de e karcsú födémmel sikerült megol-
dani azt is, hogy igazán éles kontraszt alakuljon ki 
a két épületrész és az átrium között.

Az átriumban a különböző tónusú faanyagok 
kifejezetten elegáns hatást keltenek az üvegfelüle-
tek mellett, a nagy belmagasságú és levegős átri-
um pedig nagyon kellemes térélményt biztosít. E tér 
valódi szépsége mégis a részletekben rejlik, ugyanis 

a fal burkolásához használt apró, homorú fakockák 
mozaikszerű felhelyezése arra késztet, hogy köze-
lebb menjünk, megérintsük őket. Ez az a pont, ahol 
az épület szigorúsága feloldódik, itt nyílik lehető-
ségünk arra, hogy közvetlen kapcsolatba lépjünk 
vele. A természetből vett anyagok otthonos ele-
ganciáját tovább fokozza a szürke padlóburkolat és 
a recepció pultja fölé helyezett zöldfal is, amelynek 
csillogó fémkerete ügyes kontraszttal választja el 

a faburkolat és a növényzet találkozását. A fakocká-
kon táncoló fény játékának köszönhetően minden 
napszakban, a fényviszonyoktól függően más arcát 
mutatja a lobbi tere, ami akár egy reprezentatív 
szálloda bejárati csarnoka is lehetne. Ezt az érzést 
a nagy üvegfelületek mellett az átrium terén átveze-
tett emeleti közlekedő folyosó hídja is erősíti, ami 
harmonikusan osztja meg az előcsarnokot.

Az alaprajzi elrendezés nagyon világos és 

áttekinthető. A földszinten, a hosszanti középten-
gelyre elhelyezett folyosóról nyílnak az öltözők, 
illetve egy 100 négyzetméteres edzőterem, míg az 
emeleten további öltözők, irodák, valamint a büfé 
közelíthető meg ugyanilyen módon. Egy, a sportese-
ményeket kiszolgáló lelátó foglalja el az épület tel-
jes keleti oldalát, az e fölé hajló íves tetőszerkezet itt 
nyeri el funkcióját, árnyékot és eső elleni védelmet 
biztosít a nézők számára. Rendezvényteremmel, 
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‹ A tetőbe átforduló 
homlokzat védi a nézőket 
a lelátón.

‹ Belső látszóbeton felületek 
vezetik át a homlokzat 
burkolatának hangulatát 
a belső térbe.

› A sötét építészeti 
elemeket a fehér székek 
kontrasztja oldja.
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sajtószobával és melegkonyhás étkezdével zár-
ták a lelátó felső széksorait, illetve az átrium üveg-
falánál fix asztalokkal és székekkel alakítottak ki 
egy dohányzó részt. Belsőépítészeti megoldása-
iban mindenhol visszaköszön a TVE világoskék 
színe, amihez jól illenek a mindenhol fel-felsejlő 
faburkolatok – a padlótól a klubhelyiség aszta-
laiig. A LED lámpák lendületes formaviláguk-
kal feloldják kicsit az épület indusztriális érzetét, 
amit a nyersbeton falak keltenek.

A TVE új székháza a mai stadionépítési szokáso-
kat követi a lelátó képzésében és az öltözők kiala-
kításában, fogadótere és átgondoltan alkalma-
zott belsőépítészeti eszközei mégis otthonosabbá, 
emberléptékűvé teszik ezt az érdekes homlokzatú, 
mégis alapvetően funkcionális épületet.

A homorú fa mozaikot 
a más-más szögből beeső 
fényhatások teszik 
változatossá.

Az étkező terében alakították ki 
a klubhelyiséget is.

A lelátó tetején, az átrium 
előtt dohányzó- és étkező 
részt hoztak létre.
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A jó világítás az építészet része.
Ergonomikus, környezettudatos és
az embert helyezi a középpontba.
Értéket teremt.

Világítástechnikai tervezés
Látványtervek készítése
Világításvezérlés és programozás
Világítótest értékesítés

www.belight.hu

III. KERÜLETI TVE

Kaméleon Art Dekor Kft. 

1161 Budapest, Csömöri út 35. 

Telefon: +36 1 450-1281

www.kameleonart.hu
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Célunk, hogy a megrendelő igényeinek 
megfelelő, elegáns, hatásos reklám és 
dekorációs felületeket hozzunk létre 

kirakatokon, üzlet helyiségekben vagy 
közterületeken.

Fő profilunk reklámtáblák, öntapadó 
matricák, megállítótáblák, kül- és 
beltéri ponyvák, hálók, vásznak, 

autó dekorációk készítése komoly 
technológiával, jó minőségben.
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