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BERUHÁZÁSISMERTETŐ  

 

A pályázat benyújtásakor alapvető szempont volt, hogy a projekt teljes 

mértékben illeszkedjék Miskolc város belvárosának fejlesztési tervébe. A 

tornaterem és uszoda műemléki környezetű városképbe történő illeszkedését a 

tervezők és a megrendelő Miskolc város főépítészével egyeztette. A 

beruházással megvalósult a Rákóczi utcai műemléki környezet városképi 

rehabilitációja, a környezetbe nem illő mezőpaneles, vasbeton előteres meglévő 

tornaterem elbontásával.  



Az intézmény a belváros kulturális tengelyén helyezkedik el, így a projekt 

megvalósulása esetén ez szervesen illeszkedik a város regionális kulturális-, 

tudományos, sport és szabadidős központ szerepének megerősítési tervébe. 

A beruházás két egymást kiegészítő funkciójával (uszoda, és szabvány méretű 

kézilabdapályát tartalmazó tornaterem) Miskolc belvárosában egy olyan 

többfunkciós sportközpont jött létre, amely nemcsak a Lévay tanulói, hanem 

szélesebb közönség egészséges életvitelét is szolgálhatja. 

A beruházással ismét lehet uszoda Miskolc belvárosában, amely a Lévay tanulói 

mellett a pályázatban szerződésben vállalt 3 másik köznevelési intézmény 

mellett további egy (így összesen 4 köznevelési intézmény) uszodahasználatát, 

gyógy-úszás megtartását, valamint a Miskolci Városi Sportiskola növendékeinek 

rendszeres uszoda és tornacsarnok használatát teszi lehetővé. A korareggeli, 

későesti, hétvégi, és tanítási szünetek alatti szabad idősávokban pedig az uszoda 

szolgáltatásait Miskolc város szélesebb közönsége is igénybe veheti. Az uszoda 

és tornacsarnok együttese további szakmai lehetőségeket nyit. 

Az infrastrukturális fejlesztés keretében megvalósuló beruházás célja a 

mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtésével 

egyidejűleg egy olyan közösségi tér kialakítása, amely alkalmassá teszi az 

oktatási intézményt az egyrészt annak regionális jellegéből adódóan vele 

szemben támasztott kulturális programok befogadására, valamint arra, hogy 

regionális tudásközponttá váljon.  

 

A beruházás keretében felépítésre kerülő épület méretei: 3400 m2 hasznos 

beépített alapterület, kb. 15000 Lm3 térfogatú épületegyüttes. 

A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon új – bővítményként 

felépülő – épületszárnya a terepadottságokat kihasználva részben kétszintes, 

részben négyszintes, de van ötszintes szárnya is.  

Az úszómedence belül rugalmas szigeteléssel készült, és speciális csempével 

burkolt. A tervezett úszómedence 25 x 13,50 méteres, 337,5 M2 vízfelületű. 

Vízmélysége 1,30 – 1,60 M. 

A sportcsarnok 40x20 m alapterületű, szabvány méretű kézilabda pályát 

tartalmaz. Három részre osztható elválasztó függönyökkel. 

 



 
Rákóczi utcai homlokzat, uszodabejárat, teresedés – Keleti homlokzat 

A Rákóczi utcai műemlék környezetnek a beruházással városképi rehabilitációja is 

megtörténik 

(terv) 

 

 

 
 

Rákóczi utcai homlokzat, uszodabejárat, teresedés – Keleti homlokzat 

A Rákóczi utcai műemlék környezetnek a beruházással városképi rehabilitációja is 

megtörténik 

(megvalósult) 



 
 

Az épület elhelyezése a meglévő ingatlanon 

 

 

 

 



 
Uszodaszint alaprajz .A tervezett úszómedence 25 x 13,50 méteres, 337,5 M2 vízfelületű. Vízmélysége 1,30 – 1,60 M. 



 
Tornacsarnok-szint alaprajz 



 
A sportcsarnok a pályavonalazás előtti állapotban 



 

A 25 m-es ötsávos 130-160 vízmélységű medencével rendelkező uszoda 

 

 



 

A Sportközpont légi felvétele 



 

Lévay Sportközpont – nyugati homlokzat 


