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A Corvinus Sportközpont

Régi és új dialógusára építő 
szerkesztés, kortárs 
karakter zöldhomlokzat. 

A sportközpont épületének legfontosabb tervezői 
célkitűzése a szomszédos historizáló épületekhez 
való igazodás. Ennek érdekében a ház párbeszé-
det kezdeményez az itt álló épületekkel, amely-
hez a vele szemben álló, a ’40-es évek moderniz-
musának jellegzetességeit felmutató tömb adja 
az átvezetést. Ugyanakkor tervezői a házat nem 
egyszerűen hozzáilleszteni kívánták az eklek-
tikus budapesti lakóépületekhez; az oszlopok-
kal áttört födémekre helyezett növényzettel és 
a homlokzaton futó lépcsővel kortárs épületet 
hoztak létre amellett, hogy a homlokzat – ami-
nek földszintje strukturált műkő felületével és 

a magasságával, a teljes épület pedig hangsúlyos 
párkányaival – következetesen igazodik a kör-
nyező lakóépületek magasságaihoz, tengelyeihez.  
A belső tér funkcionális, a kellemes arányú helyi-
ségek a legtöbb sport számára megfelelőek, és 
a takarékosan szerkesztett ház belső terei vál-
tozatosak. Alapvetően a praktikumot szol-
gálja az uszoda földszintre helyezése, illet-
ve a gépesített parkoló pozicionálása is, amely 
a jó helykihasználás mellett az építési költsége-
ket is nagyban csökkenti. Szerencsés választás, 
hogy a felülvilágítókkal ellátott, szekcionálható 
nagyterem a legfelső szintre került, mivel így 

kellő mennyiségű természetes fényt kap. 
A régi és új párbeszéde különleges hangsúly-
lyal jelenik meg a sűrű városi szövet e foghíj-
telkének beépítésével. Dialógust kezdeményez, 
amelyhez a homlokzat „növényesítése” fontos 
karakterképző építészeti elemként járul hoz-
zá. Emellett kedvező mikroklímát teremt, és 
a homlokzat árnyékolását is segíti, ezáltal vár-
hatóan az energiaigény drasztikus csökkenté-
sét eredményezi. Így egy megjegyezhető, még-
is a környezetére tekintettel lévő épület jöhet 
létre, amely díszítőelemként az évszakonként 
más-más arcát mutató növényzetet használja.

2.

ÚTKÖZBEN

Az ipari formatervezés speciális terepe a járműtervezés. 
Hogy több ez a szorosan vett funkciónál, ennek is hű 
tükre a Szentpéteri Tibor formatervező pályáját 
bemutató kötet. A szerző által több ülés során rögzített 
életút-interjú alapján a személyes és szakmai életúttal 
párhuzamosan egy szakterület hazai születésének, 
fejlődésének (és megtorpanásának), konfliktusainak, 
a járműtervezés, de általában az ipari formatervezés 
oktatásának, nemzetközi sikereinek története is ez 
a kötet. Forrásértékű, és talán a téma miatt nem is 
gondolnánk, de abszolút olvasmányos kortörténet, 
szaktörténet, ami egyébként a képanyagot látva arra is 
figyelmeztet, hogy milyen fontos lenne végre összegyűj-
teni és nyilvánossá tenni az eltelt bő száz év hazai 
járműtervezésében megszületett vagy magyar tervezőtől 
való gyártmányterveket. És akkor még nem szóltunk 
a (sokszor külföldön) megvalósult járművek szintén 
hiányzó fotóarchívumáról.

NAG Y TA M Á S

VA DA S JÓZ SE F

Elmélet és gyakorlat. Az oktatásban és az építészi 
praxis során megszerzett tudás, tapasztalat, és 
a kultúra legkülönfélébb területeiről – többek 
között zene, irodalom, képzőművészet – felől 
érkező inspirációk sokszor váratlannak tűnő 
összhatása minden egyes Nagy Tamás tervezte 
épület. Ebben az eddig megtett utat mintegy 
összegző kötetben egy személyben mesél tehát az 
oktató, az építész, a műélvező az eltelt esztendők-
ről, valamint 20 épületéről, melyek az elmúlt két 
évtizedben születtek meg.  

IPARI FOR MÁS 
TÖRTÉNET

Munkák és inspirációk
Works and Inspirat ions

Szentpéteri Tibor formatervező, 
Ba lassi K iadó, 2017, 160 olda l

TERC K f t . ,  2017, 228 olda l

Akit a vonat szele meg fogott 


