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A NEMZETI TENISZPARK 
SZEREPE ÉS MŰKÖDÉSE

A nemzeti teniszpark elsődleges szerepe, hogy kiszolgálja a 
magyar tenisztársadalom széleskörű igényeit, lehetőséget
biztosítva nagy nemzetközi versenyek megrendezésére.

A létesítmény lehetőséget kínál, hogy lépcsőzetes verseny-
struktúrát biztosítson a fiatal tehetségeknek, a hazai után-
pótlás versenyektől az ATP és WTA versenyekig.

A teniszparkra mini sport- és rendezvényvárosként tekin-
tünk.

Maga a park elnevezés szimbolizálja a családbarát jelleget, 
hiszen a komplexum kényelmesen átjárható, sok zöldterü-
lettel borított, egymáshoz kapcsolódó objektumokból és 
közösségi terekből áll, így egyszerre több program befoga-
dására is alkalmas.

A multifunkcionális aréna és a klubházban működő csar-
nok, a kiegészítő szolgáltatások, valamint a szponzorok és 
partnerek bevonása egyaránt fontos bevételi forrást jelent.

A központ mind gazdaságilag, mind környezeti szempont-
ból törekszik az önfenntartásra.
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SPORTSZAKMAI
KONCEPCIÓ

A kormányhatározat a nagy nemzetközi teniszversenyek megrendezésére alkalmas köz-
pont létrehozásáról szól, így a szakmai koncepció megalkotásakor kiemelt figyelmet for-
dítottunk az ATP, WTA és ITF vonatkozó előírásaira. A későbbiekben, az áprilisi határidőig 
ezekkel a szervezetekkel külön egyeztetés szükséges.

A koncepció széleskörű írásos és szóbeli egyeztetési folyamat után, számos külföldi pél-
da figyelembevételével született meg.
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edzésközpont
az év 365 napján

Fontos szempont volt, hogy olyan program készüljön, amely a versenyközpont 
kötelező funkciói mellett arra is alkalmassá teszi az új teniszparkot, hogy az év 365 
napján edzésközpontként is a sportág érdekeit szolgálja. Ez által régóta fennálló 
űrt tudna betölteni, hiszen utánpótlás-nevelési és módszertani központtá vál-
hatna az egész sportág számára, otthont biztosítva elsősorban a Magyar Tenisz 
Szövetség és a hazai nevelőklubok utánpótlás nevelési programjához tartozó 
versenyzők edzéseihez, illetve versenyeihez.

A koncepció fokozottan figyelembe vette a későbbi fenntarthatóság, a megfe-
lelő kihasználtság, illetve a további bővíthetőség szempontjait. Az így megálmo-
dott teniszpark egyik fontos, központi létesítménye a 4000 fős multifunkcionális 
aréna.
Az aréna részét képezné több olyan kiszolgálóegység, amely a sportszakmai 
funkciók mellett a kihasználtságot és a bevétel-orientáltságot is szolgálná.

A 4000 fős befogadóképességet teniszszakmai szempontból javasoljuk a jelen-
legi nemzetközi előírások figyelembevételével, az aréna befogadóképességével 
kapcsolatos végső döntésben viszont elsősorban az üzleti kihasználtság szem-
pontjait kell előtérbe helyezni, figyelembe véve, hogy a főváros egészét tekintve 
a jövőben milyen kapacitású multifunkcionális csarnokra lesz szükség.
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a teniszközpont
szíve

Az aréna mellé a magyarországi időjárási viszonyokat figyelembe véve elenged-
hetetlen egy olyan klubházként is funkcionáló fix, körülbelül 6-800 fős, bővíthető 
lelátóval ellátott fedett csarnok megépítése, amelyben keményborítású pályák 
(4 db) lennének kialakítva.

Ez a komplexum jelentené a teniszközpont szívét funkcionális elhelyezkedésben 
és megjelenésében egyaránt. Míg az aréna elsősorban a már részletezett be-
vétel-orientált, multifunkcionális profillal működne, és csak a kiemelt teniszese-
ményeknél venné számításba a sportág, addig ez az épület szolgálná ki a teniszt 
az év 365 napján, a hozzátartozó külön öltözőkkel és egyéb szakmailag indokolt 
helyiségekkel.

A klubházként szolgáló komplexum közvetlen környezetéhez kapcsolódnának 
további keményborítású, ideiglenesen fedhető edzőpályák (4 db), illetve további 
4 szabadtéri keményborítású pálya.
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a gyerekek
fejlődése

Összességében ez a tizenkét keménypályás blokk egységként kezelhető, alkal-
mas az edzések mellett keménypályás versenyek lebonyolítására is, illetve a ver-
senyzők számára az ilyen borításon való felkészülésre.

A konstrukció azért is hiánypótló, mert jelenleg az országban nagyon kevés a 
hasonló kialakítású, fix lelátóval ellátott fedett teniszcsarnok. A keményborítá-
sú pályák az utánpótlás-nevelésben, a gyerekek fejlődésében is meghatározó 
szerepet játszanak, mivel a nemzetközi versenyek jelentős része ilyen borításon 
zajlik.

Fontos szempont, hogy ezek a pályák egyúttal a kerekes székes tenisz érdekeit 
is szolgálják.
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optimális
helykihasználás

A salakborítású edzőpályák (16 db) úgy helyezkednének el a területen, hogy a 
versenyrendezési igényeket lefedve alkalmasak legyenek további nagy center, il-
letve főpályák ideiglenes kialakításához. A salakpályák számát az indokolja, hogy 
Európában még mindig dominánsan jelen van ez a borítás, illetve az amatőr 
tenisz és a bérlők szempontjából is ez a közkedvelt felület.
A fentiekben felsorolt pályák összképe park-szerű, szellős benyomást kelt, kö-
szönhetően az optimális helykihasználásnak, illetve a megfelelő közlekedők ki-
alakításának.
A pályák moduláris bővíthetősége miatt a centrum több különböző típusú és 
méretű esemény megrendezésére válna alkalmassá, miközben a fenntartás és a 
kivitelezés költségei optimalizálhatóak.

Javasoljuk a komplexum energiatakarékos, döntő mértékben újrahasznosítha-
tó hulladékkezeléssel, környezetbarát módon történő megépítését, amelynek 
szintén nagy szerepe lehet a költséghatékony működés tekintetében, illetve így 
a multinacionális cégek és a szponzorok számára is komoly vonzerőt jelent a 
létesítmény.

Arra is figyelmet kell fordítani, hogy a létesítmény maximális kihasználtsága ese-
tén a parkolás is megfelelően biztosított legyen a helyszínen. A nagy nemzetközi 
események tévéközvetítése szempontjából pedig egy olyan területrész kialakí-
tása is fontos, amely megfelelő logisztikai és technikai feltételeket biztosít az ez-
zel foglalkozó stábnak.
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ilyen
hétköznapokon

NEMZETI
TENISZKÖZPONT
HELYSZÍNRAJZ KONCEPCIÓ

HÉTKÖZNAPOKRA



ilyen
versenyek idején

NEMZETI
TENISZKÖZPONT
HELYSZÍNRAJZ KONCEPCIÓ

• ATP
• WTA
• ITF
• DAVIS CUP
• FEDERATION CUP
• MAGYAR BAJNOKSÁGOK



szabadidős
funkciók

A közösségi jelleg erősítése és a kihasználtság érdekében javasolt a teniszsport 
mellett további testvérsportágak (pl. padel, beach tennis stb.), és a szabadidős 
tömegsportot szolgáló funkciók biztosítása, figyelembe véve a teniszparkba 
látogató családok, vendégek igényeit is, akár szabadtéri játszótér, sportpályák 
és medence létesítésével. A park szabadidős jellege elősegíti azt is, hogy a te-
niszközpontba látogató gyerekek kötetlen formában ismerkedhessenek meg a 
sportággal.

Fontos végül szót ejteni a jövőbeni üzemeltetés kérdésköréről is. Erre jelen állás 
szerint két opció merülhet fel. Amennyiben a teniszparkot a mindenkori szövet-
ség üzemelteti, akkor olyan személyeket kell bevonni ebbe a feladatba, akik ren-
delkeznek üzemeltetési tapasztalatokkal. Amennyiben viszont külsős, profi üze-
meltető partner lesz bevonva (lásd: Groupama Aréna), törekedni kell arra, hogy a 
teniszszakmai érdekek megfelelően érvényesüljenek.
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ÜZLETI ALAPÚ MŰKÖDÉS
ARÉNA

• Minimum 4000 fős befogadóképesség (megjegyzés: a sportszakmai kon-
cepcióban megfogalmazott észrevételek alapján).

• Behúzható tetővel, korszerű gépészettel ellátva (téli-nyári használat).
• Az aréna küzdőterének kialakítása oly módon javasolt, hogy rugalmasan át-

alakítható legyen más sportesemények, illetve egyéb szórakoztató rendezvé-
nyek befogadására is.

• A tenisz –és más sportesemények mellett, számos egyéb rendezvénynek, ki-
állításnak adhatna otthont, így a teniszpark meghatározó bevételforrása len-
ne.

• Az aréna foglalná magába mindazokat a kiszolgálóegységeket is, amelyek a 
versenyek, hétköznapi programok, rendezvények, kiállítások, klubélet céljait 
szolgálnák.

• Amennyiben megfelelő kihasználtsággal tudna működni a létesítmény, az 
elősegítené az aréna működéséhez névadószponzor, illetve további piaci tá-
mogatók megnyerését.
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minden,
ami tenisz

KLUBHÁZ

• a klubház magába foglalja a teniszsportot kiszolgáló egységeket (öltözők, 
múzeum, irodák, közösségi tér, stb.)

• az épület része 4 db fedett, keményborítású pálya fix lelátóval, amely edzé-
sekre és versenyekre is alkalmas (lásd: helyszínrajz – versenyek idején). Ez a 
blokk más események rendezésére is lehetőséget biztosít, ezzel is további 
bevételt generálva a teniszpark számára.

KEMÉNYPÁLYÁS SZEKCIÓ

• A klubházhoz kapcsolódva 4 db ideiglenesen fedhető, keményborítású pá-
lyát tervezünk

• további 4 db teljes mértékben szabadtéri keményborítású pálya kialakítását 
is javasoljuk, amely az edzések mellett versenyrendezésre is alkalmas (lásd: 
helyszínrajz – versenyek idején)

SALAKPÁLYÁS SZEKCIÓ

• Szintén a klubház szomszédságában összesen 16 
db salakos pálya kialakítását javasoljuk, amelyek a 
hétköznapokban az edzések mellett ideálisak hazai 
és nemzetközi felnőtt, utánpótlás és amatőr (egyé-
ni és csapat) versenyek hatékony lebonyolításához.

• Az első blokkban 10 salakos pálya elhelyezése java-
solt, ahol így nagyobb verseny esetén akár 10 000 
fős befogadóképességű mobillelátó is építhető 
(lásd: helyszínrajz – versenyek idején, + 5. sz. mellék-
let: Monte Carlo-i példa).

• A második blokkban további 6 db salakos pálya 
elhelyezését javasoljuk, télen könnyűszerkezetes 
fémvázas fedés lehetőségével. Verseny esetén ez a 
blokk modulárisan átalakítható 4 db, lelátóval ellá-
tott versenypályává (lásd: helyszínrajz – versenyek 
idején).

• Nagyobb verseny (akár ATP 1000-es vagy olimpia) 
esetén összesen három centerpálya (10 000 fős, 
4000 fős és 1000 fős), illetve további fő– és gyako-
roló pályák alakíthatóak ki. (lásd: helyszínrajz – ver-
senyek idején).

• Valamennyi salakos pálya világítással rendelkezne, 
a világítószlopok elhelyezése a pályák mellett, a 
moduláris bővíthetőség figyelembevételével tör-
ténne.
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teljeskörű
kiszolgálás

TÁMOGATÓ FUNKCIÓK

• kültéri futópálya (200 m)
• fedett futófolyosó (120 m)
• futódomb és kondilépcső
• kondicionáló- és edzőterem
• kiemelt versenyekre, szabadidősportra alkalmas öltözőblokkok
• szálláshely
• irodák
• tanulószobák
• mosoda
• sportüzlet
• múzeum (hall of fame)
• raktárépületek
• sportorvosi és rehabilitációs központ (gyógytorna, szauna, hidegkamra stb.)
• klubszoba
• vendéglátás (étterem, büfék)
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rentábilis
működés

BEVÉTELTERMELŐ FUNKCIÓK

• a tenisz szempontok figyelembe vétele mellett az aréna és a fix fedett csar-
nok hasznosítása más sporteseményekre, egyéb rendezvényekre

• klubtagsági rendszer külsős bérlők számára
• a teniszpályák elérhetővé tétele műhelyek és klubok részére felkészülésre, il-

letve felnőtt- és utánpótlásversenyek rendezésére, vagy egyes klubok saját 
csapatbajnokságának helyszínéül

• amatőr, szenior versenyek megrendezése
• neves, külföldi szakmai partnerekkel, versenyzőkkel, akadémiákkal együtt-

működés (pl. nyári táborokra helyszínbiztosítás, ATP-WTA versenyezők felké-
szülési bázisa)

• kondicionáló- és edzőterem
• sport- és egyéb üzlethelyiségek
• aréna VIP-boxok
• aréna névadószponzor
• exkluzív beszállítói szerződések
• szálláshelyek
• sportorvosi és rehabilitációs központ
• teniszhez kapcsolódó testvérsportágak felületeinek bérbeadása (pl. padel, 

beach tennis, stb.)
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jó lesz itt 
lenni

KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓK

• családi napok, nyíltnapok rendezése
• játszóterek
• kisebb szabadtéri medence
• szabadidős sportfelületek
• egyéb teniszhez kapcsolódó testvérsportágak felületeinek biztosítása (pl. 

padel, beach tennis, stb.)
• zöld területek (piknik domb, mesterséges tó)
• kivetítővel ellátott fanzone (ideiglenes jelleggel)
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A SZAKMAI CSAPAT
ÖSSZETÉTELE

KÉSZÍTETTE

Markovits László, 
a Vasas Sport Club, a munkacsoportok és további közreműködők segítségével

A Aktuális és korábbi TOP 100-as játékosok
Babos Tímea | Fucsovics Márton | Kapros Anikó | Noszály Sándor | Sávolt Attila | 
Taróczy Balázs | Temesvári Andrea

B Korábbi eredményes teniszezők, jelenlegi cégvezetők
Kerekes Péter | a Coca Cola Company magyarországi ügyvezetője
Lányi András | az UFS Group Kft. alapító-tulajdonosa, jelenleg a cég 
igazgatóságának elnöke, a Magyar Tenisz Szövetség korábbi alelnöke, illetve a 
Magyar Triatlon Szövetség korábbi elnöke
Nagy Zsolt Csaba | az Unilever, Red Bull, Pepsi és az LG korábbi felsővezetője, 
jelenleg saját marketing kommunikációs cégét vezeti
Noszek Péter | a Nestlé Hungária Kft. ügyvezetője
Patay László | a Thyssenkrupp, az E.ON és az MVM korábbi felsővezetője, illetve 
az MTSZ korábbi elnöke
Vágó László | a Magyar Telekom korábbi ingatlanigazgatója, jelenleg a Strabag 
PFS vezérigazgatója

C A magyar tenisztörténelem feldolgozása
Árvay Sándor | Gáspár Balázs | Ifj. Körmöczy Zsuzsa | Pintér András

D A klubok és felkért képviselők
Balatonboglári Tenisz Club (Fekete Rudolf) | Budai 
Tenisz Centrum – MTK (Hamar Gábor és Gécsek Tibor) 
| Dunakeszi TK (Bogyó Tamás) | Győri Atlétikai Club 
(Soós Szabolcs) | Match-Point Tenisz Club (Velcz Zsolt) 
| Pasarét Tenisz Club (Nemes Gábor és Győrbíró Zsolt), | 
Sportmánia Egyesület (Hajnal István) | Soproni Vasutas 
Sportegylet (Babos Csaba)

E További közreműködők
Beda Zsolt | Benyó Gergely | Morvai Árpád | Nagy 
Viktor | Siklós Erik | Zimányi Róbert
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HAJRÁ 
MAGYAR TENISZ!


