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BELÜL TÁGASABB
A BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE 

GIMNÁZIUM SPORTKÖZPONTJA

A Szent Imre Gimnázium jelenlegi műemlék neobarokk épülete Wälder Gyula 
tervei alapján Werner Adolf kezdeményezésére 1929-re épült fel. A ciszterci rend 
által alapított iskolaépület mindvégig iskolaként üzemelt, amely az államosítás, 
majd a rendszerváltás után újra a rend tulajdonába került. Az építése óta változatlan 
gimnázium épületben jelenleg 900 diák tanul, akiknek a fedett sportolási 
lehetőségeit jelenleg az épületben oldják meg. Az iskolaépületben így olyan terek is 
felszabadulnak, amelyek a felújítás során visszanyerhetik a régi funkcióikat.
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tervezési helyszín Dél-Buda szívé-
ben, a Feneketlen tó szomszédságában, a Szent 
Imre templom mellett, a Vil lányi úton helyez-
kedik el. „A telket elölről a Vil lányi útról lehet 
megközelíteni, hátul a Balogh lejtő határolja, 
amelyről jelenleg nincs még gyalogos megkö-
zelíthetőség sem. Igény az új épület elhelyezé-
se során, hogy az új sportközpont hagyja érvé-
nyesülni a meglévő műemlék épületet, így attól 
minél távolabb kerüljön elhelyezésre a Kerté-
szeti Egyetem és a Balogh lejtő felé, ezzel mél-
tó teret hagyva a műemléki iskolaépületnek.
Az iskola célul tűzte ki, hogy az épületben 
működő testnevelésórákat egy különálló új, 
kizárólag a testnevelést szolgáló, bruttó 3000 
- 3500 m2 szintterületű épületbe áthelyezi. 
A sikeres sportágak fejlesztése és segíté-
se érdekében igényként fogalmazódott meg 
egy normál méretű fedett kézilabda-pálya 
kialakítása is. Alaprajzi elrendezés tekin-
tetében mind a megbízói oldalról, mind 
az érintett szakhatósággokkal történt elő-
zetes egyeztetés alapján igény az udvar 

A
minél nagyobb használhatósága, és az épü-
let a Vil lányi útról történő hátra húzá-
sa / hegyoldalba való betolása. Az így elhe-
lyezett sportközpont épülete a mai modern 
megjelenésével háttérbe húzódva alázat-
tal ál l a meglévő iskolaépület mellett kiemel-
ve, és erősítve annak műemléki mivoltát.
Belső elrendezés szempontjából az épület 4 
normál szintre (2 sportpálya szintre) tagolódik. 
A beltéri sportpályák duplaszintesek. Az épület 
tömegalakítása tekintetében egy kubust ala-
kítottunk ki, ami homogén tömegével jelenik 
meg a műemléki épület mellett. Fő homlok-
zata a déli homlokzat, ahol áttört, »csipkés« 
f inombeton homlokzatburkolatot terveztünk 
a déli oldali földszinti üveg homlokzati sza-
kasz elé, amely csak a főbejárat előtt szakad 
fel, ezzel is hangsúlyozva a bejárati részt.
Az épület bejárat felőli, és a többi homlok-
zatán táblás f inombeton homlokzatburko-
latot terveztünk. Sáv ablakok futnak végig 
az épület nyugati és keleti homlokzatán. 
A tetőn extenzív zöldtetőt alakítottunk ki.”

Bruttó alapterület: 1548 m2

Bruttó szintterület: 4173 m2

Tervezés-kivitelezés éve: 2019-2022

Vezető tervezők: PESCHKA ALFRÉD,
NEMES BERTALAN 
(ÓBUDA ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.)

Építészek: GYULAI KRISZTINA, 
R EMENÁR TAMÁS, LIPCSEI CSILLA, 
KÁKÓCZKI NOR BERT, 
KOVÁCS KORNÉLIA, NAGY ZOLTÁN
Tájépítészet: KONTRA DÁNIEL

Megrendelő: ZIRCI CISZTERCI APÁTSÁG
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Különleges építészeti megoldásokkal, a legkritikusabb közönségnek, a gimnazistáknak készül az Óbuda 
Építész Stúdió Kft. tervei alapján Újbuda egyik legpatinásabb sportközpontja.

Beszélgetés Peschka Alfréd Ybl-díjas tervezővel.

Viszonylag sok vitát váltott ki, hogy egy 
régi, patinás iskola mellé teljesen mai, 
modern épületet terveztek. Milyen alap-
vetésekkel álltak neki a munkának?

Valóban sokféle vélemény létezik arról, 
hogyan kell egy védett műemlékhez 
viszonyulni. Mi mindig azt a gondola-
tot képviseljük, hogy a különböző koro-
kat a minőség tudja összekapcsolni. Erre 
törekedtünk ebben az esetben is. 

A BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM

ÉPÜLŐ SPORTKÖZPONTJA

Új szikla 
a Gellért-hegy 
lábánál

Számunkra teljesen természetes volt, hogy 
manapság egy frappáns „mai” épülettel lehet jól 
megoldani ezt a feladatot. Szerencsére ebben 
a megbízó is teljesen partner volt, sőt, tulaj-
donképpen mindenki, aki részt vett a pro-
jektben. A műemlékvédelem részéről is azt 
az elképzelést támogatták, hogy egy kor-
társ épület kerüljön az iskola mellé.

Hogyan alakult ki a végleges koncepció?
Azt élveztük a legjobban ebben a projektben, 

hogy a megbízáskor nem volt még kész elképze-
lés. Minden menet közben formálódott. Elein-
te nagyjából annyit lehetett tudni, hogy szük-
ség lenne új tornateremre, mert a jelenlegi nem 
biztosítja a megfelelő körülményeket egy ekko-
ra létszámú iskola számára. Hogy végignézzük 
a lehetséges megoldásokat, több tervet is készí-
tettünk. Hány tornaterem legyen a csarnokban? 
Lapos vagy magas épület legyen? Föld alá, vagy 
a hegyoldalba kerüljön? Ilyen kérdések mentén 
alakult ki egy mindenki számára elfogadható 
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Összes helyiség nettó alapterület: 3674,66 m2

Tervezés-kivitelezés éve: 2019-2022
Bruttó alapterület: 1548,8 m2

Bruttó szintterület: 4173,1 m2

Tervező: ÓBUDA ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.
Vezető építész tervezők: 
PESCHK A ALFR ÉD, NEMES BERTALAN 
Építészek: GYULAI KRISZTINA, 
R EMENÁR TAMÁS, LIPCSEI CSILLA, 
KÁKÓCZKI NOR BERT, 
KOVÁCS KORNÉLIA, NAGY ZOLTÁN

Megrendelő: ZIRCI CISZTERCI APÁTSÁG
Generálkivitelező: HORVÁTH 
ÉPÍTŐMESTER ZRT. ÉS 
POSSIBUILD KFT.

optimum. Az épületben két nagy belmagassá-
gú tér, mellette pedig négy szintnyi kiszolgáló 
zóna kap majd helyet. A felső szintre egy nagy-
méretű kézilabda-pálya kerül, amely a 150 fős 
lelátójával teljesen alkalmas lesz iskolai sport-
események, rendezvények lebonyolítása számá-
ra. A kézilabda-pálya alatti szinten egy kosár-
labda-pálya lesz. Általában nem szokás ilyen 
nagy fesztávolságú tereket egymásra tenni, de 
itt ez adja a koncepció érdekességét. A nagyter-
mek mellett szertorna- és konditerem, valamint 
öltözők is helyet kapnak majd a komplexumban.

Komoly napi forgalomra lehet majd szá-
mítani eg y i lyen létesítményben.
Igen, az épületben a napi kötelező test-
nevelést és a nagyobb rendezvényeket is 
meg kel l oldani az iskola 600 diákja szá-
mára, ezért a közlekedők alapterüle-
tén semmiképp nem akartunk spórolni. 
Viszonylag tágas, felü lről megvi lágí-
tott lépcsőházakat, és több bejáratot is 
terveztünk. Például hátulról, a domb-
ról is be lehet majd jutni a felső szintre.

Az épü let részben bele lesz tol-
va a Gellért-heg ybe. Ez milyen meg-
fontolásból ala ku lt íg y?
Számunkra fontos volt , hogy az új köz-
pont ne legyen tolakodó, inkább f inoman 
húzódjon a háttérbe az eredeti iskolaépü-
let mel lett. A helyén korábban egy tél ie-
sített sportpálya volt , melyet most fedés 
nélkül előrébb helyeznek. Az új sport léte-
sítmény a telek hátsó részére kerül, fél ig 

a hegy lejtőjébe tolva. Hogy ez a külön-
leges elhelyezés meg tudjon valósulni, 
a beépítési koncepciót, sőt, a szabályo-
zási terv módosításhoz szükséges a látá-
masztó anyagot is el kel lett készítenünk.

A homlokzati anyaghasználat is 
ebből az ötletből alakult ki?
 Részben igen, hisz kicsit olyan lesz, mint-
ha a hegyoldalból kinőne egy betonkoc-
ka, ami a szikla átlényegülésének is tekint-
hető. De már a tervezés kezdeti fázisában is 
egy visszafogott, semleges, mégis esztétika-
ilag és minőségileg is időtálló homlokzat-
ban gondolkodtunk. Így esett a választás a 
f inombetonra. A homlokzat különlegessége 
egy csipkeszerű motívum, amelynek az alsó 
része áttört, a felső pedig dombornyomott. 
Ennek a motívumnak nagyon kedves törté-
nete van. Egyik megbeszélésünkön az apát 
úr füzetéből kicsúszott egy papírlap a saját 
rajzával, ahol a ciszterci logó egymás mel-
lé helyezésével kísérletezett. Amikor meg-
láttuk, nagyon megtetszett nekünk az ötlet. 
Rögtön tudtuk, hogy szeretnénk, ha ez a 
minta megjelenne az épületen. Egy f inom-
betonnal foglalkozó cégnek köszönhető-
en mindez meg is valósulhat. A létesítmény 
megjelenését tekintve azt is f igyelembe vet-
tük, hogy a Gellért-hegyről rálátni a tetejé-
re, ezért extenzív zöldtetőt terveztünk rá.
A munkálatok elkezdődtek, a tervezé-
si folyamat lezárult. Van olyan aktuá-
lis projekt, amelyben továbbvisznek vala-
mit a mostani tapasztalatokból?

Ahogy véget ért a tervezés, szinte másnap 
elkezdtünk foglalkozni egy másik feladat-
tal, szintén a ciszterci rend megbízására. Itt 
is egy régi épületet kell kiegészítenünk egy 
új résszel, tehát sok a párhuzam a két pro-
jekt között. Még nincsenek végleges ter-
vek, de hasonló építészeti megfogalmazáson 
gondolkodunk, és a ciszterci logóból kiala-
kított csipkeminta is vissza fog köszönni.

Budai Ciszterci Iskolai 
Főhatóság és Kollégium


