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M A NA PSÁG BU DA PEST H ATA LM AS ÉPÍTK EZÉSEK HELYSZÍNE . SZÁ MOS OLYA N MÉR ETŰ 

SPORTLÉTESÍTMÉN Y ÉPÜL , A MI A Z UTÓBBI ÉV TIZEDEK BEN PÉLDA NÉLKÜLI; 

FER ENCZ M ARCELT, A DU NA AR ÉNA TERV EZŐJÉT MOST IS EGY OLYA N ÉPÍTMÉN Y 

MEGA LKOTÁSÁVA L BÍZTÁ K MEG, A MI V IL ÁGESEMÉN Y EK JELK ÉPE ÉS HELYSZÍNE LEHET.

JEL A PARTON
Atlétikai stadion a Dunánál 
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Bár olimpiát a közeljövőben nem rendezünk, az állam 
által útjára indított Kemény Dénes Program célkitű-
zése, hogy az erre tervezett épületeket mégis a lehe-
tő legnagyobb számban valósítsák meg. Ennek kereté-
ben épül meg az Atlétikai Stadion, amelyet eredetileg 
az olimpia központi épületének szántak.  Pályázatunk 
terveiből már ismerhetjük a helyszínt – a Csepel-szi-
get északi csúcsánál, a Duna pesti oldalán lévő, jelen-
leg kihasználatlan területet. Már az akkori építészet-
kritika is jól fogadta a választást, hiszen ez (és a csepeli 
gyártelep területe) közel van a belvároshoz, körbe öleli 
a Duna, elhanyagoltsága tehát méltatlan pozíciójához.
Komoly terhet ró egy építészre e területre tervez-
ni, hiszen az épület közvetlenül a Duna-partra kerül, 
így döntően határozza majd meg Budapest látké-
pét. A tervezett épület magassága (az első ütemben) 

éppen ezért az itt álló fák lombkoronaszintjét  – vala-
mint a Rákóczi híd hídpályamagasságát – éri csak 
el, ezzel a mértéktartással sikerrel oldják meg egy 
ekkora építmény tájba illesztésének problémáját.
Az első ütemben 15 ezer néző befogadására alkal-
mas létesítmény felépítésénél a legkevésbé kívánják 
majd megzavarni a városi infrastruktúrát – ehhez járul 
hozzá, hogy amit csak lehet, előregyártott elemek-
ből kívánnak megépíteni. Ebben a fázisban egy igen 
dinamikus látványt nyújtó komplexum jön majd létre, 
amit a zárófödémen elhelyezett futókör kékje mozgat 
meg. A Duna-parton az épülethez kapcsolódó-
an céljuk egy sétány és egy számos célra használ-
ható köztér kialakítása is, ami a tervezők remé-
nyei szerint nem csupán a bejárat tere, de valódi land 
art objekt lehet, így élettel tölti majd meg a jelenleg 

   Az épület egy Duna-parti sétánnyal 
kapcsolódik majd a gyalogos és 
kerékpáros infrastruktúrához.

   Bővítményével a stadion 55 ezer néző 
befogadására lesz alkalmas.

›  A komplexum kékje szoros kapcsola-
tot teremt a Dunával.

a városszövetbe nem integrálódó területet. 
Egy világesemény rendezésekor természetesen nem 
lesz elegendő az alapépület 15 ezer férőhelye, erre 
a célra úgy kívánják majd bővíteni a stadiont, hogy 
az 55 ezer fő befogadására is alkalmas legyen. 
E 2. ütem szükséges szerkezeti átalakítását lehető-
leg bérelhető, újrahasznosítható elemekből kíván-
ják megoldani így elkerülhető, hogy a hétköznapi 
használathoz feleslegesen nagy építményt hozza-
nak létre, ezzel együtt a stadion építésének kör-
nyezeti terhelését is minimalizálni tudják.
A Duna horizontjára feszülő, esti fényben izzó 
kék gyűrűjével városképi jelentőségű ikont alkot-
tak a tervezők, amely Budapest déli kapu-
ját nem csak vizuális jelként, de új téralkotásá-
val találkozási pontként is meghatározza majd.


