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TEREPADOTTSÁGOK, 
ZÖLD KATLAN
A SZENT MARGIT GIMNÁZIUM 

ÉPÜLŐ TORNACSARNOKA

A Szent Margit Gimnázium idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. 
Régi á lmuk, hog y a tanuló if júság oktatása és nevelése mellett a kornak megfelelő sportolási 
lehetőségeket is biztosítani tudják. Mivel a bővítés a modern műemlék épület keretein belül nem 
volt lehetséges, ezért eg y különálló épület tervezése mellett döntöttek. 
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sportcsarnok épületének kon-
cepcióját elsősorban a telken való elhe-
lyezkedése határozta meg. A Szent Gellért-
hegybe beépíthető telekrész a gimnázium 
mögött elegendő helyet biztosított a ter-
vezett épület befogadásához, valamint 
a terület tereplejtését kihasználva lejtőssé-
ge miatt a tömeg elhelyezését a terepbe süly-
lyesztve, földbe integrálva lehetett jól megol-
dani. Az iskola mögötti terep szintjét alapul 
véve az építményt a domboldalba rejtettük, 
a nagy tömeget elástuk a zöldben. A sportcsar-
nok hátsó része már teljesen a föld alá kerül, az 
oldalsó homlokzatok egyre inkább bújnak ki 
a föld alól, a déli homlokzat galériaszintje 

Az
pedig már teljes egészében érzékelhető.
Az épület magját a sportterem adja, mely egy-
aránt fogad kosár- és röplabdamérkőzéseket, 
illetve párhuzamos tornatermi órákat osztott 
teremhasználattal. A teremmel szintben találha-
tó kiszolgáló funkciók - öltözők, tanári szobák 
és raktárak - az udvar síkján a gimnáziumból 
a legrövidebb úton érhetők el. A kiszolgálóte-
rek tetején kialakított galérián keresztül köze-
líthető meg a látogatói előcsarnok és a lelátó.
Az épület tömege, funkciójából adódóan, egy-
szerű megjelenésű. Homlokzatát erőteljesen 
meghatározzák a tetőn található szabadtéri 
pálya lezárását is biztosító horganyzott pál-
cák, melyek a szürkére vakolt homlokzat előtt 

a talajig futva fogják össze a monolitikus 
tömeget. A lelátó szintjének teljes magassá-
gú homlokzati megnyitása egyszerre világít-
ja be a csarnokot és teremt vizuális kapcso-
latot a gimnázium műemlék épületével.
A belső terek anyaghasználata egyszerű, funkci-
onális. A szerkezet nyers beton felületeit a hasz-
nálat szintjén borítja technológiai faburkolat, 
a játéktér szintjét a padlóval egységbe fogva.
Az épület jelenleg szerkezetkész állapothoz 
közelít. Az új komplexum ugyanúgy a moder-
nitást tükrözi, mint az 1930-as években meg-
épült, európai színvonalú leánynevelő intézet. 
A régi és az új kontrasztja, harmóniája az, ami 
a tervezéskor leginkább foglalkoztatott minket.

Volumen: 12 000 m2 

Tervezés éve: 2014 (tanulmányterv)
Megvalósulás éve: 2020

Építész tervezők: FÉLIX ZSOLT DLA; FIALOVSZKY TAMÁS; 
GULYÁS BÁLINT; KENÉZ GERGELY – ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ
Tájépítész tervező: TAKÁCS DÁNIEL PHD
Megbízó: ISTENI MEGVÁLTÓRÓL NEVEZETT NŐVÉREK 
KONGREGÁCIÓJA – MAGYAR TARTOMÁNY
(SZENT MARGIT GIMNÁZIUM)


