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Erkölcs, Erő,  
EgyEtértés

Külsőre Kemény, maszKulin épület. ahhoz a stadionépítészeti vonulathoz tartoziK, ami a mér-

nöKi esztétiKum, a szerKezet feltárulKozásánaK szépségében hisz. formai értelemben őszinte, 

tiszta arányú, zárt Kontúrú alaKzat. Jól Jönne ide egy focipárhuzam valami raKKolós, megbíz-

ható fradi beKKel, egy nováK dezsővel vagy egy rumbold „runci” gyulával, de hagyJuK. beveze-

tőKént elég talán annyit leszögezni, hogy úJ stadion épült az üllői úton.
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Generáltervező

Fotó:

Martinkó józsef
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Az irodalomelmélet használ egy 
hasonlatot, ami egyes regé-
nyek poétikai szerkezetét  
a hagyma réteges szerkeze-

téhez hasonlítja. Olyan egymástól könnyen elvá-
lasztható rétegekhez, amelyek lényegi logikája 
azonos, mégis megbontható egységekként 
működnek. Ezek a rétegek végül aztán valami-
lyen középpontba tartanak vagy középpontból 
indulnak el, mely középpont formailag, szerke-
zetileg jól azonosítható. racionális, kissé talán 
sematikus képlet ez, ugyanakkor képes bemu-
tatni azt, ahogyan egy szerelt szerkezetű stadi-
on-felépítmény, a különféle kötések kapcsolata-
in keresztül, egymásra rétegzett elemekből végül 
egységes egészet alkot. Az új Ftc-stadion épí-
tészeti karakterének alapeleme a szerkezeti réte-
gek és kapcsolatok olvashatóságában, a külön-
féle kialakítású rétegek, különféle geometriájú 
héjazatok azonosíthatóságában van. különféle 
szögekből és távolságokból nézve ezeket az egy-
másra hajó rétegeket, új és új összefüggések, tér-
rácsos szövedékek rajzolódnak ki, amelyek 
önmagukban is esztétikai élvezetet nyújtanak.

tulajdonképpen ez a racionalitás és funkcio-
nalitás egyfajta kényszerre adott nagyszerű 
válasz. kényszernek tekinthető, hogy noha az 
épület jelenleg önmagában áll, az összképbe 
mégiscsak erősen belezavar az épített környe-
zete, mondhatni elegyes minősége. Nincs illesz-
kedési pont, nincsenek megfelelő hangsúlyok  
a városszövetben. remélhető, hogy ez az álla-
pot csak átmeneti, hiszen az eredeti stadionten-
gely kilencven fokkal történő elforgatása ideá-
lis kapcsolatokat tárt fel a szomszéd telekrészek 
beépíthetősége kapcsán, ami végül kitűnő kom-
pozíciós lehetőségeket biztosít egy jövőbeli fej-
lesztő számára. Mivel ebben az építési szakasz-
ban még nem jelölik ki szomszéd épületek 
térfalai a stadion környezetét, ezért az épület 
tömege óhatatlanul a felüljáró felé szorul, az íves, 
üveg függönyfalas fejépület kissé logikátla- 
nul fordít hátat a stadionba érkezőknek, illetve 
a metrókijárat felőli fő érkezési irány sas szob-
ros köztere is aluldefiniált.

talán kevésbé lehet kényszerítő körülmény-
nek nevezni, ugyanakkor fontos tervezési szem-
pont, hogy a sportérték mellett a modern stadi-
onokkal szembeni alapvető követelmény a gaz- 
daságos, fenntartható üzemeltetés, sokrétű hasz-
nosíthatóság, multifunkcionalitás. Az Üllői 
úton ennek alapeleme a fejépület, ami egyszer-
re ad helyet bérirodáknak, a csapat történetét 
bemutató múzeumnak, különféle kereskedel- 
mi egységeknek, rendezvénytérnek, öltözők- 
nek vagy cégek által bérelhető ún. sky boxoknak. 
Az aréna kontúrjába feszülő üveghomlokzat 
mögötti terek belsőépítészetét példás minőség-
ben oldották meg szokolyai gábor és munka-
társai. A külső látványt meghatározó acélszer-
kezet, látszó-beton felületek szürke tónusai  
a belső terekben is meghatározóak. Figyelemre-
méltó, ahogyan a belső terek látványát orientá-
ló vezérmotívumként tucatnyi formában köszön 
vissza a futball-labda külsejének hatszögletű 
szelvényessége. 

Ha visszatérünk a hagymaszerkezet-hasonla-
tunkhoz, akkor a meghatározó látványú hom-
lokzati acélháló, a tetőlefedést tartó hajlított 
acélszerkezet, illetve a fejépület után essék emlí-
tés a lelátókaréjok betonszerkezetéről, a pálya 
felőli látványt domináló lelátóról, illetve magá-
ról a pályáról is. sőt, egy szinttel beljebb lépve 
legyen szó arról a gépészeti és elektromos háló-
zatról is, ami egy láthatatlan, de rendkívül 
bonyolult érhálózatként szövi át az épületet. 
Ennek köszönhetően, illetve a bontás során 

keletkező anyagok újrahasznosításának, a csa-
padékvíz- és talajvíz-újrahasznosító rendszerek-
nek, napkollektoroknak, hogy a stadion szinte 
egyedülálló módon BrEAM A+ besorolást 
kapott a minősítési eljárásban. Ez a szintje a szer- 
kezetnek ugyanúgy láthatatlan, mint az a varázs-
lat, ami révén a gyepszőnyeg elviseli a fordulók 
mérkőzései során jelentkező igénybevételt és 
képes regenerálódni, esők után fölszáradni. Erre 
a területre a generálkivitelező MArkEt építő 
Zrt. szakemberei különösen nagy hangsúlyt  

Mint a hagyma héjai, úgy kapaszkodnak össze a különféle beton- és acélszerkezetek rétegei A szürke különféle árnyalatai jelennek meg a fejépület közforgalmi tereiben

A belső terekben is dominál a funkcionalizmus, a használhatóság

A külön ide kifejlesztett, egyedi világítási rendszer révén az épület éjszakai megjelenése is élményszámba megy

Csúcsminőséget képvisel az egyedi arculatú sky boxok belsőépítészete
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Generáltervező:
s.a.M.O. tervező és ingatlanfejlesztő kft.

Ügyvezető igazgató:
kókány győző

Felelős vezető tervező:      
streit ágnes

Projektvezető építészek:   
ifj. Burits Oktávián, kormos szabolcs Csaba, 

Péterfy lászló gábor

Építész tervezők:                 
Bán zoltán, Batta Miklós, Csák lászló,  

Dely-steindl Barnabás, jó andrea,  

kristóf gabriella, kúti istván, Magyari Mátyás,  

Paróczi judit, rózsavölgyi Balázs, ifj. 

ruzsinszky istván, székely tamás, szűcs anikó

Belsőépítészet: 
MCXvi építészműterem

Vezető tervező: 
szokolyai gábor

Belsőépítész tervezők: 
kovács Dénes, Hajdu gábor

Belsőépítész munkatársak: 
ujhelyi kati, Csővári linda,  

Molnár Csilla, Mónus noémi 

Generálkivitelező:
Market építő zrt.

fektettek, ráadásul az elmúlt hetek egyik hatal-
mas felhőszakadásában a pályatest rendszerei  
a lehető legnagyobb igénybevételben is kitűnő-
en működtek.

talán feltűnt, hogy ez az esztétizáló kritikai 
szöveg mindig ugyanarra a pontra jut vissza, 
vagyis a működésre, a funkcionalitásra. Nem 
véletlen. Az épület sikerének a kulcsa abban áll, 
hogy a bonyolult, összetett mérnöki rendszerek 
át tudnak-e szellemülni, ikonná tudnak-e vál-
ni? Az út elkezdődött.




