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jég            labda    kézilabda  
 
  tollaslabda     

kosárlabda 
 tenisz 
   röplabda    ?  

c s a r n o k 
 
többcélú sportcsarnok Budapesten 
 
 
helyszín 
 
A tervezési terület Budapesten, a Puskás Ferenc Stadion környezetében található. Az 
elképzelések szerint a jelenleg is sportcélú terület nagyszabású fejlesztések színtere 
lesz a közeljövőben, ahol több, elavult épület is bontásra kerül, míg mások 
megújulnak, és újak is létesülnek. A tervezési helyszín a jelenlegi Kisstadion területe, 
amely elbontásra kerül. Pontosan nem határoljuk le a tervezési területet, a környezet, 
a meglévő utakkal, parkolókkal bevonható a tervezésbe, a zöldfelületek megóvandók, 
különös tekintettel a nagyobb fákra. A jelenlegi zöld és burkolt felületek határa is 
korrigálható a funkció és a gépkocsielhelyezés megoldása érdekében. A tervezett új 
épület a szomszédos, meglévő jégcsarnokkal összeköthető. 
 
 
tervezési feladat 
 
Az épület működéséhez szükséges helységeket az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: 
 
 Funkció db m2/db megjegyzés 
1 Küzdőtér 1 2400 Lásd a mellékelt 

pályasémákat. A 
szükséges minimális 
belmagasság 8.0 
méter. 

2 Nézőtér 1 Méretezés szerint Jégkorongnál 300 fő, a 
többi sportnál ez mobil 
lelátóval bővíthető 

3 Előcsarnok 1 Méretezés szerint  
4 Ruhatár 1 50  
5 Ffi wc 1 Méretezés szerint  
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6 Női wc 1 Méretezés szerint  
7 Mozgássérült wc 1 Méretezés szerint  
8 Személyzeti öltöző 2 Méretezés szerint 2x6 főre 
9 Sportolói öltöző 4 Méretezés szerint 4x20 főre 
10 Orvosi szoba 1 25  
11 Iroda 2 15  
12 Raktár 4 20  
13 Gépészet 2 70 Fűtés-szellőzés-hűtés 
14 Jég-gépészet  1 100 Itt helyezendő el a 

mozgó jéggép is 
15 Gépkocsi parkoló 

szabadtéren 
1  100 db személyautó 

részére 
 
 
A többcélú küzdőtér flexibilis kialakítású kell legyen, több sportág számára alkalmas 
alternatív berendezéssel (főként labdajátékok: kézilabda, kosárlabda, röplabda, tenisz, 
tollaslabda, stb.) A küzdőteret a legnagyobb helyigényű jégkorong játékra kell 
méretezni. Más játékok esetében a fix nézőtér mobillelátóval bővíthető, ezt jelezni 
kell a terveken. 
Személy és gépkocsi megközelítés az Istvánmezei út, illetve a Szabó József út felől 
célszerű. A területen a szükséges közművek biztosítottnak tekinthetők. 
 
 
benyújtandó munkarészek 
 
Helyszínrajz a beépítés és területfelhasználás jelölésével  1:500 
Alaprajz(ok)        1:250 
 a küzdőteret 3 változatban kell bemutatni: 
  jégkorong + 300 fő néző 
  kézilabda + megnövelt nézőtér 
  kosárlabda (1 pálya) + megnövelt nézőtér 
Metszet(ek), legalább 2 egymásra merőleges    1:250 
Homlokzatok, legalább 2 homlokzat     1:250 
Távlati kép(ek), vázlatok, látványtervek 
 
 
alaki szempontok 
 
A terv egységesen A3-as lapokon adható csak be! A lapok összefűzés nélkül 
borítóban adandók be (félbehajtott A2 lap). Minden lapra fel kell írni a hallgató nevét 
és neptun-kódját. A tervfeldolgozás készíthető hagyományos, számítógépes vagy 
bármilyen vegyes technikával. Fontos az egységes formátum és az esztétikus kivitel. 
Lehetőség szerint valamennyi lap azonos tájolású (álló vagy fekvő) legyen! A beadás 
után mindenki küldje el digitálisan is a tervét (aki hagyományosan dolgozza fel, a 
szkennelt verziót) a komplex.ipar@gmail.com címre. 
 
 
bírálati szempontok 
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A helyszínrajzi kialakításnál különösen ügyelni kell a parkolók és az utak, burkolt 
felületek megfelelő méretezésére, továbbá az épület(ek) esztétikus, a helyhez és 
feladathoz illeszkedő kialakítására. A választott szerkezeti rendszernek elvében 
helyesnek, a felvett keresztmetszetek tekintetében arányosnak kell lennie. A 
funkcionalitás tekintetében is kényszer-kompromisszumok nélküli, tiszta, működő 
alaprajzi elrendezéseket, igényes térkapcsolatokat várunk. 
 
 
A terveket 2013. március 25-én 14.00 óráig kell a tanszéki könyvtárban leadni. 
A digitális verzió elküldésének határideje: 2013. március 26. 12.00 
 
A feladattal kapcsolatban kérdéseket a komplex.ipar@gmail.com emailcímen lehet 
feltenni 2013. március 21-én 20.00 óráig. A válaszokat a mielőbb - 2013. március 22-
én reggel - megküldjük. A később érkező kérdésekre nem garantáljuk a válaszokat! A 
kérdések és az azokra adható válaszok tükrében fenntartjuk a jogot a tervfeladat 
kismértékű módosítására a tervezési program és a beadandó anyagok tekintetében! 
 
 
díjazás 
 
A pályázat kiírásában közreműködő szervezet felajánlásaként a 12 legjobb terv 
alkotója értékes könyvjutalomban részesül és további, szóbeli dícséretekben részesül! 
 
 
mellékletek 
 
helyszínrajz – a tervezési terület jelölésével jpg.-ben 
helyszínrajz – a tervezési terület és környezete ábrázolásával dwg.-ben 
jégkorong pálya méretei pdf.-ben 
kézilabda pálya méretei pdf.-ben 
kosárlabda pálya méretei pdf.-ben 
légifotó - a tervezési terület ábrázolásával jpg.-ben 
 
 
 
Budapest, 2013. 03. 21. 
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