
139

A LEGENDA ÉL 
TOVÁBB

PUSK ÁS ARÉNA, BUDAPEST

A Népstadion a magyar labdarúgó sport legendás helyszíne volt. Itt 
vertük 7-1-re az angolokat, itt beszélt II. János Pál Pápa, itt hallgatta 
sok ezer ember a Queent. Szinte mindenki ápol valami emléket, ami 
az ikonikus pilonokat idézi meg egy-egy gondolatban. De nem csak 
emiatt volt kiemelkedő szerepe, hanem mert a magyar labdarúgó-

válogatott otthona is volt. Jelentőségét mutatja, hogy a nemzet 
stadionjának is nevezték. 

Szöveg: BOTZHEIM BÁLINT
Építészet: SKARDELLI GYÖRGY (KÖZTI ZRT.)

Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS
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A gyalogoshidak meg-
formálása reagál 
a karéjok ívére

Középső körüljáró és 
VIP-szint alaprajza 

A korábbi csonka forma teljessé vált, a pilonokat 
kiegészítő betonpengéket a tető lágy ívvel koronázza

2002-ben keresztelték el Puskás Ferenc Stadi-
onnak, a leghíresebb magyar focista után, a 75. 
születésnapján. Emiatt is fájó volt, amikor a 
2000-es évek elején egyértelművé vált, hogy az 
igencsak éltes korú stadion már nem fogja tud-
ni sokáig szolgálni a sport és kultúra ügyét. A 
Népstadiont 1953-ban adták át, a terveket a 
Középülettervező Vállalat készítette, ifj. Dávid 
Károly építész és Gillyén Jenő statikus vezeté-
sével. Az átadás megtörtént, bár a stadion befe-
jezetlen maradt: a tervek szerint a felső karéj 
teljesen körbeölelte volna a pályát, de felsőbb 
utasításra az ünnepélyes megnyitót augusztus 
20-án megtartották. Utána a befejezés vala-
hogy nem volt fontos, folyamatosan ígérték, de 
nem került rá sor. A stadion azonban csonkán 
is betöltötte szerepét, olyannyira, hogy sokan 

a magyar sport szentélyének tartják. A hosszú 
évtizedek azonban nyomot hagytak a grandió-
zus szerkezetekben. 1993-tól a felső tribünöket 
le kellett zárni, mert veszélyessé váltak. Majd a 
stadion romló állapota miatt egyre sürgetőbbé 
vált, hogy kezdjenek vele valamit. Több alter-
natíva merült fel a lebontástól a megtartáson 
át az átépítésig. 2000 és 2010 között több terv-
pályázat és rengeteg tárgyalás is lezajlott, de 
még mindig kérdéses volt, hogy hogyan nyúl-
janak a Puskáshoz. 2012-ben végül egy újabb, 
immár városépítészeti pályázatot írtak ki a tel-
jes istvánmezei terület rendezésére. Az összes 
pályázó közül egyedüliként Skardelli György 
javasolta az eredeti stadion megtartását, átépí-
tését. A javaslatot gazdasági és érzelmi-szimbo-
likus oldalról is indokolta. Egy új épület esetén 
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A megközelítést 
biztosító hidak 
megformált oszlopo-
kon nyugszanak

›  A kiegészített 
toronyépület, 
háttérben az új 
lelátókaréjjal

A válogatott régi-új otthona a múlt értékeire
építve jött létre, jövőbiztos megoldásai egy új
focigenerációnak nyitnak távlatokat
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Régi és az új: a jól ismert 
pilonok felett ível az új 
párkányzat

a régi hasznosítását nem lehetett volna minden 
szempontot kielégítően megoldani, torzóként 
állna ott, méltatlan lett volna Puskás Ferenc 
emlékéhez, és ahhoz a sok tízezer emberhez, 
akik érzelmileg kötődnek az eredeti stadion-
hoz. Skardelli elképzelése tehát az volt, hogy a 
meglévő stadiont kiegészítve, felújítva szülessen 
meg az új nemzeti labdarúgó stadion. A terv 
meggyőzte a döntéshozókat, és az eredeti ter-
vező vállalat jogutódjaként a Közti Zrt. kapott 
megbízást 2013-ban, a vezető tervező Skardelli 
György lett. Három év tervezés, majd három 
év építés után elkészült a mintegy 208 000 m2 

alapterületű Puskás Aréna. Az átadó 2019. nov-
ember 15-én a Magyarország–Uruguay labda-
rúgó-mérkőzés volt, a kezdőrúgást pedig mil-
liméter pontosan ugyanonnan végezhették el, 
mint a legendás meccseken. A történet onnan 

folytatódhat tovább, ahol 5 éve abbamaradt. 
(Az utolsó mérkőzést 2014-ben a kazahok ellen 
játszottuk.)
A Puskás Aréna a maga 52 méteres magasságá-
val karakteres városképformáló elemként jele-
nik meg a budapesti városszövetben. A Halász-
bástyáról Pest felé tekintve a 316 méter hosszú 
Puskás Aréna döbbenetes méretű sziluettként 
tűnik elő, mintha egy ufó szállt volna a városra. 
Városépítészeti szempontból előnyös az erede-
ti diszpozíció megtartása: a Népstadion helyén 
építkezve megmaradhatott a korábban kiala-
kult városépítészeti tengely, melyet a Budapest 
Aréna, a Dromoszként ismert szoborpark és 
a Puskás Aréna alkot. A Dózsa György vagy a 
Stefánia úton sétálva tárul fel közvetlen közel-
ről az épület. Az első vizuális élmény, hogy a 
korábbi csonka forma teljessé vált. Megnyugvás 

érzetét adja, hogy az ikonikus pilonok a meg-
szokott rendben, helyükön sorakoznak. Sőt a 
pilonsor folytatódik a Stefánia út felé eső karéj 
mentén is, így körbeölelve a pályát. Az immár 
teljessé vált tribün 15 méterrel magasabb is lett. 
Megtámasztására a pilonokat kiegészítő, mel-
lettük felsorakozó, munkanevén “kard”-nak 
elnevezett vasbeton pengefalak gyűrűje szol-
gál. A külső oldalon rozsdamentes rács köve-
ti le hártyaként az íves közöket és mint egy sza-
lag, egybefonja a körben sorakozó pengéket. 
Egy egészen profán épülettani funkció, a tető-
zethez tartozó hatalmas, művészi kézzel meg-
formált esővízgyűjtő csatorna vált a látvány 
egyik kulcsszereplőjévé. Az így kialakult pár-
kányzat a kifelé dőlő kardok tetején ül, szinte 
lebeg a pilonsor felett. A pengefalak koszorú-
ját a tető lágy ívvel koronázza. Az épület formai 
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A pilonok kőrács-homlokzata
által folyamatos a vizuális 
kontakt az utcaszinttel



145

A grandiózusan hullámzó 
lelátó vörösbordó székei 
kontrasztot alkotnak a gyep 
zöldjével. A pálya és a 
lelátók felett szinte lebegni 
látszik a tetőszerkezet.

szempontból gondos kézzel, érzékenységgel, 
kevés elemből összeállított kompozíció, mely-
ben elsődleges a szerkezetiség, az építészet ős-
tartalma, a tektonika. Az épületbe a két szur-
kolótábor elkülönítve érkezik meg. Az egyik 
megközelítési módot a pilonok közötti lépcsők 
adják, az ellendrukkerek az épület két rövidebb 
karéjához kapcsolt felüljáró hidakon keresz-
tül léphetnek be az arénába. A tribünre érve a 
látvány igazán felemelő. Hatvanötezer ember 
gyűlhet itt össze, hogy együtt élje át két csa-
pat küzdelmét. A grandiózusan hullámzó lelá-
tó vörös-bordó székei kontrasztot alkotnak a 
gyep zöldjével. Speciális, ún. hibrid füvet alkal-
maztak a 105x68 méteres pályán. Föltekintve 
a lelátó felső végének hullámzása nem esztéti-
kai szempont mentén lett megrajzolva, a lelá-
tószerkesztés szabályai adják ki ezt a geometri-
át. A kezdőkörre egy fejre fordított kúpot kell 
helyezni megadott szögben és ez metszi ki a 

lelátókaréjak tetejét. A hullámvölgyek a stadi-
on négy sarkán jönnek így létre, ez a hely adta 
magát a LED-kijelzők elhelyezésére. A lelá-
tók három szintre osztottan épültek. A középső 
lelátó tengelyében helyezkednek el a VIP-,
illetve a Business Club-páholyok, melyeket a 
lelátó alatt 1800 m2-es rendezvényhelyszín egé-
szít ki. A felső és középső lelátó közötti teljes 
karéj mentén ún. Skybox-páholyok futnak kör-
be, pasztell színvilágot alkalmazó elegáns bel-
sőépítészettel. A mögöttük húzódó folyosón 
a magyar labdarúgás fontos pillanatai eleve-
nednek meg a falakon fotómontázsok formá-
jában. A falak szürke árnyalatú festése szol-
gál a képi tartalom háttereként, a világosabb 
fa padlóburkolat pedig ellensúlyozza a söté-
tebb színeket. A harmadik szinten található a 
médiatribün is, melyről központi kilátás bizto-
sított az egész játéktérre. A média koncentrált 
munkáját több helyiség segíti, többek között 
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‹  A VIP-boxok 
belsőépítészetét az 
elegancia, a technikai 
helyiségekét 
a funkcionalitás jellemzi

Háromszintes lelátó 
öleli körbe a pályát

Az UEFA-ajánlásokat teljesítő Puskás Arénával a 
2020-as Európa-bajnokságon már társhelyszínként 
tudunk részt venni
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sajtókonferencia-terem és egy 180 fős média-
center. A belsőépítészetet a sporthoz illő, puri-
tán, erős látványelemek alkalmazása jellemzi, 
ez leginkább az öltözők belső világában csúcso-
sodik ki. A pálya és a lelátók felett szinte lebeg-
ni látszik a tetőszerkezet. A légies hatást erősí-
ti, hogy a tetőszerkezet és a lelátó teteje között 
át is lehet látni, a konzolok pedig befelé, a pálya 
közepe felé folyamatosan vékonyodnak. A belső 
peremhez közeli részeken polikarbonát anya-
gú trapézlemezt látunk, mely kettős célt szol-
gál. Egyrészt több természetes fényt enged az 
aréna terébe, másrészt a fény-árnyék terminust 
elmossa, így ha napsütésben játszanak meccset, 

nem keletkezik erős fény-kontraszt a pályán. A 
tető 90 méter hosszú konzolos rácsostartóinak 
beemelése volt az építkezés egyik legnehezebb 
kihívása. Előre összeszerelt darabokat emel-
tek be, és a levegőben illesztették hozzá a már 
meglévő elemekhez. A tető acélszerkezetének 
súlya közel 10 000 tonna. A Belgiumból érke-
ző speciális darut több mint egy évvel az épít-
kezés megkezdése előtt kellett lefoglalni. A 
hatalmas embertömeg, amelyet a stadion telt-
ház esetén befogad, a mérkőzés után egyszer-
re mozdul meg és indul a kijáratok felé. A lelá-
tók mögött körüljáró-szintek segítik a gyors 
kiürítést. Itt jutnak ismét szerephez a pilonok, 

a bennük található lépcsők szolgálják a verti-
kális közlekedést. A pilonok kőrács-homlokza-
ta által a lépcsőházak nyitottak, a lefelé hala-
dó emberek számára pszichikailag fontos, hogy 
folyamatos vizuális kapcsolatuk legyen az utca-
szinttel. Az egykor szocialista realista stílu-
sú fogadóépület is megújult, emeletráépítést 
kapott. Sportmúzeum fog működni az újonnan 
kialakított részben. A Puskás Aréna elkészül-
te országos, sőt régiós jelentőséggel bír. A leg-
közelebbi 65 000 feletti befogadóképességű sta-
dion a müncheni Allianz Aréna (Herzog & de 
Meuron és ArupSport, 2005). Hasonló kalibe-
rű, de kisebb méretűek Varsó ( JSK Architects 
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Az egykori fogadóépület 
díszvilágítása kiemeli 
az újonnan elkészült 
ráépítést



149

A Puskás Aréna meghatá-
rozó városképi elem

Tervezés éve: 2013
Megvalósítás: 2017-2019
Összterület: 208 000 m2

Vezető tervező: SKARDELLI GYÖRGY
– KÖZTI ZRT.
Építész tervezők: TASCH PÉTER; 
KELEMEN BÁLINT; BORBÉLY ANDR ÁS; 
CSÍZY LÁSZLÓ; DEICHLER TÍMEA; 
KELEMEN BÁLINT; PETRI DÁVID; 
VARGA ÉVA SÁR A; WEIMPER VIKTÓRIA; 
OSZOLI GELLÉRT; VARGA NOÉMI; 

Frankfurt és Gerkan, Marg and Partners, 
2012), Bukarest (Astaldi and Max Bogl JV, 
2011) vagy Belgrád (Rajko Mitić Stadion) nem-
zeti stadionjai. A 2020-as Európa-bajnokságon 
már társhelyszínként tudunk részt venni. Emel-
lett a Puskás Aréna a nagyobb közönséget von-
zó koncertek és kulturális események térképére 
is felkerült, tavasszal már az Aerosmith fog fel-
lépni, szeptemberben itt tartják az euchariszti-
kus kongresszus nyitó szentmiséjét. A gazdasá-
gos üzemeltetés feltételei adottak, hogy minél 
könnyebb legyen a hatalmas stadiont fenntar-
tani. Azonban a legfontosabb, hogy a Puskás 
Arénával a magyar labdarúgás szentélyeként 
számontartott Népstadionhoz méltó, azt sok 
szempontból túlszárnyaló épület született. 
A válogatott régi-új otthona a múlt értékeire 
építve jött létre, jövőbiztos megoldásai egy új 
focigenerációnak nyitnak távlatokat.

FARKAS DÁNIEL; BOZSÓ BARNA 
(KÖZTI ZRT.) ÉS JAKAB DÁNIEL

Tervellenőrzés, projektmenedzsment, 
költségmenedzsment, műszaki ellenőrzés: 
ÓBUDA GROUP–PUSKÁS KONZORCIUM

Belsőépítészet: BARNA GYULA ÉS 
DÖBRÖNTEI NÓRA – INTERIOOR ONE KFT.
Grafika: LAKOS TAMÁS – XOR XOR
Tájépítészet: DR. BALOGH PÉTER ISTVÁN 
ÉS MAJOR JÓZSEF – S73 KFT.
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i n t e r j ú

AZ ACÉLEMBER

BESZÉLGETÉS A PUSK ÁS ARÉNA 

ACÉLSZERKEZETÉT KIVITELEZŐ 

KÉSZ CSOPORT PROJEKTIGAZGATÓJÁVAL , 

BARÓCSI RÓBERT TEL
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Három csoportmérkőzést és eg y nyolcaddöntőt is 
rendeznek a labdarúgó Eb összecsapásaiból a tava ly 
átadott Puskás A rénában, amelynek acélszerkezetét 
Mag yarország eg yik legnag yobb építőipari 
vá l la latcsoportja , a K ÉSZ Csoport készítette. 
A gigantikus munkához minteg y tizeneg yezer tonna 
acélt használtak fel, bár a cég projektigazgatója , 
Barócsi Róbert szerint nem annyira a szerkezeti elemek 
g yártása, inkább azok beemelése jelentette a legnag yobb 
problémát. A harmincöt éves szakember élete eg yik 
legnag yobb k ihívásaként tek int a vadonatúj stadionra, 
a nyitómeccsen pedig olyan elégedettség járta át, hog y 
már nem bánta, annak idején nem pap lett belőle.
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a tervezés, a gyártás és a szerelés is házon belül 
marad. Egyedül azokat a nagy méretű szerkeze-
ti acélcsöveket hozattuk Olaszországból, amelye-
ken a homlokzati háló meg van feszítve. Ívesíteni 
egyébként mi is tudunk, de a nagy csőátmérő és cső-
vastagság miatt ezt a problémát itthon nem tudtuk 
megoldani.

Tulajdonképpen stadionspecialistának is nevezhet-
nénk, hisz szinte mindenütt részt vett az ilyen jelle-
gű munkákban.
Ez így van. A Groupama Aréna volt az első nagyobb 
megbízásom, de dolgoztam a diósgyőri, székesfe-
hérvári, szegedi stadionokon és a Vasas Illovszky 
Rudolfról elnevezett létesítményének megépítésén is. 
Persze a legnagyobb mind közül a Puskás Aréna volt, 
de a Dagály Uszoda építésénél is alkalmaztunk olyan 
technológiát, ami egyedülálló volt Magyarországon.

Járt annak idején a Népstadionban?
Úgy tíz éve voltam kint egyszer egy barátságos mér-
kőzésen, habár akkor már Puskásnak hívták… 
Emlékszem, volt felettünk egy acél lefedés, és már 
akkor is azt néztem, bírja-e még a hegesztés.

Tudom, hogy minden munka fontos, de a Puskás 
Aréna azért kiemelkedik a mezőnyből. Abszolút 
presztízsfeladat, sőt, presztízs a négyzeten.
Egy tökéletesen így van. Részben a feladat fontossá-
ga, érzelmi töltete miatt is éreztük, hogy nagyobb 
rajtunk a figyelem, de a KÉSZ Csoport életében is 
ez volt eddig a legnagyobb tömegű és volumenű épí-
téstechnológia. A Fradi-stadionba például 2300 ton-
na acél került, a Dagály Arénába több mint 4000 
tonna, egy lett projektnél pedig közel 2 ezer tonnát 
építettünk be, a Mercedes-gyárba 2016-ban pedig 
8 ezer tonnát. Itt viszont, a Puskás Arénánál ez a 
mennyiség több mint 11 ezer tonna volt. Csak hogy 
érzékeltessem ennek a nagyságát: van Kecskemé-
ten egy acélgyárunk, amely a legnagyobbnak számít 
Magyarországon. Saját kapacitásban havi szinten 
ezerötszáz tonnát tudunk gyártani, ezt minősí-
tett beszállítói hátterünkkel akár kétezerötszáz 
tonnára is fel tudjuk tornászni, természetesen 

Szokott focimeccsre járni?
Persze. Az egész család hatalmas Fradi-drukker, 
szóval kimegyünk néha a Groupama Arénába. 

Amit nem mellesleg szintén Önök építettek.
El tudja magát ilyenkor engedni, csak hátradől és 
nézi a játékot, vagy azért szakmázik néha?
Őszintén? Nyilván attól függ, kivel megy ki az 
ember, de azért egy kicsit mindig a stadiont is 
figyelem. Tudja, vannak ezek a titkos pillantások, 
hogy nincsnek-e lelazulva a csavarok, nem korro-
dálódott-e valami, jó-e még a festés, szóval ilye-
nek. És persze jönnek az emlékek is.

Jók?
Én alapvetően pozitív beállítottságú vagyok, 
még a hibákra is csak úgy gondolok vissza, hogy 
milyen többletet adtak, tanultunk-e belőlük, leg-
közelebb nem követjük-e el azokat. Talán épp 
emiatt bennem leginkább a jó értelemben vett 
kihívások maradnak meg a projektekből. Amúgy 
meg minden munka nehéz, amíg be nincs fejezve 
és át nincs adva.

Fiatalon is építész akart lenni? 
Egyáltalán nem. Kisgyerek koromban a nagyma-
mám azt mondta, hogy legyek pap, mert jól áll-
na nekem a reverenda. Aztán volt egy időszak, 
amikor állatokkal szerettem volna foglalkozni, 
az egri gimnáziumban viszont egyre jobban meg-
kedveltem a matekot és a fizikát. Az egyik osz-
tálytársam szülei építészmérnökök voltak, engem 
viszont nem annyira a tervezés, mint inkább a 
megvalósítás érdekelt. Tudja, én egy abszolút 
materialista, racionális ember vagyok. Hát így 
lettem építőmérnök.

És hogy jött az acél a képbe?
A Műegyetemen volt egy remek tanárom, dr. 
Papp Ferenc, ő adta át az acél szeretetét. Az 
egészben az a vicces, hogy később kiderült róla, 
szinte a kezdetektől a KÉSZ egyik tanácsadó-
jaként dolgozott. Az egyetem negyedik évé-
nek végén aztán elnyertem egy kétéves párizsi 

ösztöndíjat, szerkezet-tervező és geotechnika szak-
irányon tanultam.

Milyen volt Párizs? 
Szenzációs. Az a fajta nemzetközi szemlélet volt az 
uralkodó, amelyet azóta is emlegetek. A világ tény-
leg szinte minden tájáról voltak osztálytársaim 
Japántól Németországig, a Fülöp-szigetektől Portu-
gáliáig, vagy éppen Irakig. A szobatársam például 
eleinte egy brazil srác volt, aztán egy libanoni. Vele 
azóta is jóban vagyok, nemrég még az esküvőjére is 
elutaztam. A lényeg, hogy a párizsi éveknek köszön-
hetően sokkal könnyebben megy a különböző kul-
túrájú emberekkel a kommunikáció. Ezt amúgy már 
az első munkámnál tapasztalhattam.

Az hol volt?
Ferihegyen. Tanulmányi ösztöndíjat kaptam a 
KÉSZ-től, emlékszem, pontosan 2009. szeptem-
ber 24-én védtem meg a diplomámat, október 1-jén 
pedig a cég alkalmazásában már munkába is áll-
tam a repülőtéren. Az A és B terminál belső felújí-
tását, valamint a két terminál közötti, úgynevezett 
Skycourt megépítését végeztük. Három évig tartott 
ez a munka, én tervezési menedzserként kezdtem, 
terveket néztem át, figyeltem, milyen kommentek 
jöttek a megrendelőtől. Ez ugyanis egy design and 
build projekt volt, párhuzamosan ment a kivitelezés 
és a tervezés. Hamar kiderült, hogy sokkal jobban 
élem az életemet a helyszínen, mint az irodában.

Tudom: racionális ember.
Az vagyok. Én abban hiszek, ami megáll a lábán. 
Szóval Ferihegyen elkezdtem kisebb, önálló mun-
kákat kapni, építésvezető voltam, később egy 
miniprojektet irányítottam, amelyben egy nemzet-
közi stábot kellett kiszolgálni. A megrendelő ugyan-
is a Hochtief volt, amely repülőtereket épít szerte a 
világban, a csapatban pedig akadt arab, ír, holland 
és angol is.

A Puskás Arénánál viszont szinte csak magyarok-
kal dolgoztak.
Az ilyen nagy projekteknél a cég szereti, ha 

Már az elején el kellett 
döntenünk, hogy a 
szerkezet hány elemből 
álljon, hogyan szereljük, 
figyelembe véve a 
specifikációt és a kapacitási 
szempontokat is.

»  Az acélszerkezet összetettsége 
a díszvilágítással még 
jobban érvényesül
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szerkezettípustól függően. Magyarán, ha fél évig 
csak és kizárólag ezzel foglalkozunk, akkor tudtunk 
volna elkészíteni ennyi acélt. 

Mi volt a legnagyobb megoldandó feladat az épí-
tés során?
Talán különösen fog hangzani: a logisztika, a 
fázisolás, az ütemezés, hogy a megrendelővel 
összhangban a legoptimálisabb beépítési tech-
nológia kerüljön megvalósításra. Már az elején el 
kellett döntenünk, hogy a szerkezet hány elemből 
álljon, hogyan szereljük, figyelembe véve a speci-
fikációt és a kapacitási szempontokat is. Az egész 
beépítési technológia központi eleme egyébként a 
vezérdaru és a hozzá tartozó SPMT volt, rajta állt 
vagy bukott minden.

Hogyhogy?
Mivel irtózatos tömegű szerkezeti elemről beszé-
lünk, azok mozgatásához, beemeléséhez speci-
ális darura volt szükség. A belga Sarens cégnek 
van ilyen 1250 tonnás óriásdaruja, amelynek 130 
méterre tud kinyúlni a gémje. Ebből mindössze 
négy darab található Európában, és még másik 
négy szerte a világban. Hogy az egyiket megsze-
rezhessük, a munkálatok megkezdése előtt már 
egy évvel le kellett azt foglalnunk. Az ellensúlyo-
kat Belgiumból küldték, de maga a daru Dubaiból 
érkezett hozzánk, 2018 március közepén kezdték 
szállítani a darabjait. Hatvan kamionnal jöttek 
az elemei, de volt egy hatvannégy tonnás darab is, 
ezért azt inkább vonatra pakolták. Csak az össze-
szerelés két hétig tartott.

Mennyibe került a bérlés?
Ez üzleti titok, de talán érzékelteti az összeg nagy-
ságát, hogy a daru költségelemzése volt az egyik 
legfontosabb tényező a stadion építése alatt. 

Tudtuk ugyanis, hogy ha nincs kihasználva, ha 
nem hozza az előírt normákat, akkor csúszik min-
den, és iszonyú veszteséget termel. A fő koncepció 
tehát az volt, hogy a daru minél jobban legyen etet-
ve, azaz minimum három-négyszer hetente kapjon 
feladatot. Egy harminc méter széles, 0,3 százalékos 
lejtésű ideiglenes utat készítettünk neki a stadion 
körül, speciális vízelvezetéssel. 

És elkezdték etetni...
Pontosan. Az volt az elképzelés, hogy naponta 6-8 
kamionnyi anyagot küldünk Kecskemétről a hely-
színre az előszerelő terület folyamatos kiszolgá-
lásához Egyes elemek súlya meghaladta a négy 
tonnát is. A tetőegységet hosszában három rész-
re bontottunk, és az óriásdaru kívülről előbb egy 
130-140 tonnás, majd egy 80-90 tonnás elemet 
emelt be, a harmadik, 30 tonnás részt pedig egy 
kisebb gumikerekes daru emelte fel a helyére. Ez 
egyébként „csak” ötszáz tonnás volt.

Csak.
Persze, mert itt irdatlan súlyokról volt szó. Egy 
kisebb, sztenderd építkezésen például a szerke-
zetszerelők általában egy doboz csavart visznek 
magukkal a kosárban, ennél a stadionnál viszont 
egy-egy csavar öt-tíz kiló volt, szóval örültek, ha 
párat be tudtak tenni, mert rögtön letiltott túlter-
helés miatt az emelőgép. 

Mivel idén Eb-mérkőzéseket is rendeznek majd a 
Puskás Arénában, az Európai Labdarúgó-szövet-
ség, az UEFA egy kétszáz oldalas füzetben írta le 
az elvárásait. Ebből mennyi vonatkozott a tető-
szerkezetre?
Nem túl sok. A tetőszerkezettel kapcsolatban 
a tető geometriája és a lehajlások voltak erősen 
meghatározva. Elvárás volt például, hogy még az 

első sor is fedve legyen, nehogy beverjen 
a nézőkre az eső.

Nagy dolog lenne egyébként egy teljesen fedett 
stadiont elkészíteni?
Technikailag kivitelezhető, csak nagyon sok-
ba kerülne. Az Egyesült Államokban az NFL-ben 
játszó csapatok közül néhánynak van ilyen stadi-
onja, Európában a Tottenhamnek pedig mozgat-
ható a londoni pályája. Ez azt jelenti, hogy a teljes 
pályatechnológiát be tudják csúsztatni az ülések 
alá, és sima padló jön a gyep helyébe, ha mondjuk 
egy koncertet akarnak rendezni. Szóval, ahogy 
ez, úgy a teljes lefedés is csak pénz és elhatáro-
zás kérdése.

Ott volt az Uruguay elleni nyitómeccsen?
Persze, és óriási élmény volt. Amikor ugyan-
is befejeztük a tetőszerkezetet és felszereltük 
a hálófeszítő csöveket, már nem volt több fel-
adatunk, szóval az utolsó napokon nem vettem 
részt a munkában. Talán éppen emiatt volt olyan 
bődületes érzés visszamenni a már kész, kivilágí-
tott stadionba, amely teljesen megtelt emberek-
kel. Ilyenkor azért az ember érzi, hogy érdemes 
volt dolgoznia.

Még meg sem kérdeztem: sportolt valaha?
Igen, kézilabdáztam, kapus voltam. A juniorválo-
gatottságig vittem, aztán NB1 B-ben játszottam 
Mezőkövesden. Sajnos tizennyolc éves korom-
ban gyors egymásutánban megsérült a vállam és 
a térdem is. Még húztam egy darabig, az egyete-
men megpróbáltam még sportolni, de abba kellett 
hagynom. Pedig imádtam a kézilabdát.

És?
Maradt szenvedélynek az acél.

i n t e r j ú
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TARTÓSSÁG, TEHERBÍRÁS, BIZTONSÁG, 
ESZTÉTIKUM

Ismét egy emblematikus projektben vettek 
részt. Miben volt más, mint a korábbi 
feladatok? Melyek voltak a fő kihívások?
A Puskás elég összetett projektnek bizonyult. 
Sok termékvonalunk volt érintett benne, 
de nagy kihívásként éltük meg azt is, hogy 
bizonyos munkákra – a legmagasabb minőség 
elérése érdekében – időszakos szakmai 
felügyeletet biztosítottunk. Az anyagok időben 
történő leszállítása is többször próbára tett 
bennünket. A műgyanta-bevonatok közül 
a legigényesebbek, VIP-, a Business- és a 
Skybox-területek tartoztak hozzánk. Ezeknél 
alap elvárás a legmagasabb minőség és hosszú 
távú esztétikusság, de az általunk alkalmazott 
poliaszpartikus fedőbevonatok ezt tudják.

A projekt mely szakaszánál kapcsolódtak be 
a munkába?
A kezdetektől jelen voltunk, hogy ezzel is 
segítsük a tervezők munkáját. A cégnek négy 
olyan munkatársa is van, akiknek az a dolguk, 
hogy minden szakmai segítséget megadjanak 
a tervezőknek a legjobb műszaki megoldások 
elérésében. A kivitelezési munkákba már a 
földmunkák kezdetekor bekapcsolódtunk, 
hogy teljes mértékben átlássuk, mire lesz majd 
szükség. A műgyanta-bevonatokon kívül nagy 
mennyiségben szállítottunk zsugorodásmentes 
habarcsot a beton- és acélszerkezetek 
találkozásához. Teljes egészében mi szállítottuk 
a hidegburkolási segédanyagokat, a 
melegburkolási segédanyagokat pedig részben.

Szükség volt innovatív megoldásokra, speciális 
anyagok, eljárások alkalmazására? 
Ilyen volt például a Plastimul-szórás a műgyanta 
padlónál, de hasonló innovatív anyaghasználati 
megoldásokat alkalmaztunk a múzeum-
felújítás során is. Vízszigetelés tekintetében 
egy korábban még ritkán alkalmazott 
technológiával, gépi szórással készültek a 
bitumenes és cementes szigetelések. Ezekhez 
a gépesítést kellett kikísérleteznünk, plusz 
megtalálni a megfelelő műszaki hátteret.

Milyen szempontokat vesznek figyelembe egy 
adott termék, termékcsalád kiválasztásakor, 
prezentálásakor?
A legfontosabb szempont mindig az volt, 
hogy a megoldások elsőre véglegesek 
legyenek, tehát tartósak és bírják a tervezett 
terhelést. További szempont a gyorsaság, ami 
persze ez nem mehet a minőség rovására. 
Példaként említhetném, hogy az alaptestek 
szigetelését szórással a kivitelező végezte, 
ami nagyon termelékenynek bizonyult. 
Tehát röviden: a megfelelőség, a biztonság, 
a versenyképesség és a gyorsaság. 

Felhasználóbarát termékekkel dolgoznak?
Ahová csak lehet EC1-es – nagyon alacsony 
illó szervesanyag tartalmú – termékeket 
ajánlottunk és használunk is fel. A Mapei 
számára ugyanis kiemelt fontossággal 
bír, hogy a munka során a kivitelezőt 
ne terheljék egészségre káros anyagok.

A címben foglalt szempontokat figyelembe véve dolgozik évtizedek óta a Mapei, és ugyanezeket 
tartotta szem előtt a Puskás Ferenc Stadion munkálatai során is. 

A feladatról Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezető igazgatója mesél

2040 Budaörs, Sport Utca 2.
Tel.: (+36-23) 501 670 • Fax: (+36-23) 501 666

Web: www.mapei.hu



155

Az építéskémiai anyaggyártás meghatározó 
szereplője, a több mint 100 éve alapított SIKA 
megoldásai hazánkban is nélkülözhetetlenek 
a színvonalas építőipari kivitelezések során. A 
cég életében meghatározó szerepet játszanak 
az építőipar szereplői, a tervezők, a beruházók 
és a kivitelezők. Számukra megbízható és tartós 
betontechnológiai megoldásokat, tömítési 
rendszereket, vízszigetelési megoldásokat 
biztosít a Sika Hungária Kft., legyen szó akár 
tető-, akár mélyépítési szigetelőrendszerekről. 
A szerkezetek védelmét, esztétikáját biztosító 
korrózió és tűz elleni védőbevonat-rendszerek 
és a legkülönbözőbb elvárásoknak is megfelelő 
műgyantabevonat- és burkolat rendszerek, 
szerkezetjavítási és -felújítási megoldások is 
szerves részei a beruházások mindennapjainak.
Más kiemelt beruházásokhoz hasonlóan 
(pl.: Groupama Aréna, Telekom 
Székház) egy rövid séta közben a Puskás 
Ferenc Stadionban is számtalan helyen 
találkozhatunk a cég prémium megoldásaival, 
a Sika szakembereinek munkájával. 

Az alkalmazott monolit vasbeton 
szerkezeteknél megközelítőleg 600 tonna 
Sika Viscocrete beton adalékszer biztosította 

Sika Hungária Kft.

1117 Prielle Kornélia u. 6. 

Tel.: +36 1 371 2020 

E-mail: info@hu.sika.com 

Web: www.sika.hu

a betonokkal szemben támasztott műszaki 
követelményeknek való megfelelést.  
A homlokzati ornamentika betonelemei 
pedig a Sika Control zsugorodáscsökkentő 
betonadalékszerrel készültek. A kültéri és 
nagyobb terhelésnek kitett szerkezetek 
fugáit, több mint 40.000 méter hosszan a 
Sikaflex tartósan rugalmas tömítőanyagok 
alkalmazásával alakították ki, amely 
termékcsalád már több mint 50 éve bizonyítja 
megbízhatóságát. A stadion kivitelezése 
során összesen több mint 80.000 m2 

területen alkalmaztak Sikafloor műgyanta 
bevonati rendszereket úgy, mint a fő 
kerengő helyeken, a vizesblokkokban és a 

lépcsőházakban. A speciális bevonatok az 
esztétikus megjelenésen felül biztosítják a 
vasbeton szerkezetek védelmét, kopásállóak 
és könnyen takaríthatóak.

 A SIKA MEGOLDÁSAI 
A PUSKÁS FERENC STADIONBAN 
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PUSKÁS STADION DÍSZVILÁGÍTÁSA

A Lisys-Project Kft. a Magyar Építő Zrt., 
ZÁÉV Zrt., a West Hungária Bau Kft. és 
az ÉPKAR Zrt. által alkotott konzorcium 
meghívása alapján vett részt az épülő Puskás 
stadion díszvilágításának megalkotásában. 
A megbízó konzorcium – építész, világítási 
és elektromos – szakembereinek irány-
mutatásával, velük együttműködve 
készítette el a kiviteli terveket. A tervezés 
során kiemelt fontosságot kaptak az 
építészeti, az energiahatékonysági és 
üzemeltetési szempontok. Az együttműködés 
folytatásaként Lisys-Project Kft. további 
szerepet kapott a világítási anyagok 
szállításában, valamint részt vett a 
kivitelezésben és a vezérlés megépítésében.

Amikor a stadion külső világításáról 
először szó esett, egy szolid fehér színű 
megvilágítás ötlete merült fel. Végül a 
szakmai érvek alapján az illetékesek úgy 
döntöttek, hogy színes díszvilágítás épüljön.

Ha jobban megvizsgáljuk az építményt 
láthatjuk, hogy három jól elkülöníthető 
homlokzati részből áll. Az áttört 
pilonrácsokkal díszített lépcsőházak 

ritmusát felül összeköti a glória-szerű 
tórusz, míg a pilonok közeit acélhálóval 
fedték le. Ezt a hármas felépítményt kellett 
úgy láttatni, hogy mindegyik önmagában 
is egyenletes megvilágításban jelenjen 
meg és együttesen is egy homogén 
látványt adjon. Ugyanakkor ez az 
építészeti tagoltság teremtett lehetőséget 
a különböző színek elválasztására is. 

Külön témaként jelent meg a hajdani 
toronyépület, ami majd a stadion névadójának, 
Puskás Ferencnek az emlékmúzeuma lesz.  
A régi épületkomplexumból egyedül 
megmaradt épületrész kicsit félszegen lapul 
az új 45 m magas hatalmas aréna árnyékában. 
A díszvilágítás is ezt a szerénységet 
kívánta jelezni. A megvilágítás nem 
törekedett az egységes láttatásra, inkább 
a jellegzetességeket próbálta szemléltetni.

A díszvilágítási berendezést 612 lámpatest 
alkotja, az összteljesítmény 95 kW. Az RGBW 
LED-es lámpatestekből álló berendezés képes 
a stadiont különböző színekben megjeleníteni.  

A rendszer kiépítése lehetővé teszi, hogy 
akár minden lámpatestet külön lehessen 
vezérelni, vagyis programozással a 
legkülönbözőbb igények, világítási képek is 
megjeleníthetőek. Azt egyelőre még nem 
tudni, hogy milyen rendszerben üzemel 
majd a díszvilágítás, de azt igen, hogy 
minden eseményre sajátos, „testre szabott” 
színes világításban gyönyörködhetünk majd.

Részletesebb szakmai tartalom olvasható 
a www.l isys-project.hu oldalon a  
Hírek rovatban.
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akár minden lámpatestet külön lehessen 
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Új Puskás Ferenc Stadion
A beruházó Nemzeti Sportközpontok 2017 márciusában 
kötött szerződést a stadion rekonstrukciójának tervezésére és 
kivitelezésére. Az aréna műszakilag alkalmas arra, hogy otthont 
adjon az UEFA égisze alatt rendezendő bármely sporteseménynek.  
A nyílt nemzetközi közbeszerzést a Magyar Építő Zrt – ZÁÉV Zrt 
konzorcium nyerte meg. A stadion előregyártott vasbeton szerkezeteit 
Ferrobeton Zrt és ASA Építőipari Kft közreműködésével készültek.

Műszaki adatok:
Stadion lelátó maximális nézőszáma:  ~ 67 200 fő
Háromszintes előregyártott vb lelátó beton szerkezete: ~ 15 000 m3

Előregyártott vasbeton szerkezet kivitelezése  2017 - 2018
Stadion épület tartószerkezet felépítése:
Az épület a 0,00 szint felett nyolc dilatációs egységre oszlik:
• a pálya hosszoldala menti szakaszok,
• a sarokrészek,
• valamint a pálya rövid oldala menti szakaszok
Az épület függőleges és vízszintes szerkezetei monolit és előregyártott 
vasbeton szerkezetből, továbbá monolit vasbeton lépcsőházi magokkal 
és merevítő falakból épül fel, amely a háromszintes előregyártott vb 
lelátót és az alatta lévő szinteket foglalja magában.  A pilon lépcsőházak 
az épület külső kontúrja mentén körben helyezkednek el, 38 darab.

Előregyártott vasbeton lelátószerkezet felépítése:
A lelátó elemek és az őket alátámasztó vasbeton gerendák előregyártott 
vasbeton szerkezetűek. A lelátó három egységre tagolódik: alsó, középső 
és felső karéjra. Ferrobeton Zrt a középső és felső karéjt kivitelezte.

A lelátó (tribün) elemek kéttámaszú tartóként készültek. 
Jellemzően az előregyártott kéttámaszú (esetenként konzolos) 
vasbeton gerendákra fekszenek fel. A lelátó elemek alsó síkján 
fészkek kerültek kialakitásra, így az alátámasztó gerenda 
felső síkján kialakított csapok ezekbe a fészkekbe ülnek bele, 
ezzel a lelátó elemek „lecsúszását” meggátolva.  A monolit 
vasbeton szerkezeteknél alkalmazott szerkezetkettőzés és a 
dilatációs hézag lelátó (tribün) elemeknél nem jelenik meg. 

A középső és felső karéj nagy konzoljainál minden második 
mezőben a lelátó elemek csavarozott kapcsolattal is rögzítve 
lettek a gerendákhoz. Ezáltal merev tárcsákat hozva létre, 
mely a konzolok oldalirányú lengését jelentősen korlátozza.

A lelátó elemek alulról sík, felül fokokkal ellátott elemekből, 
kéttámaszúan lettek kialakítva. Az elemek felülről nézve a soroknak 
megfelelően lépcsős és ferde felületekkel határoltak. Valamennyi 
lelátóelem egyenes kialakítással készült, a sarkoknál az átfordulást 
is egyenes elemek alkotják, alaprajzilag szegmens vonalvezetéssel. 
A lelátóknál található arénatöltési bejáratok és korlátok egyes 
elemei előregyártva és esztétikus monolit vasbeton szerkezetként is 
készülnek. A pilonokban lévő lépcsőkarok a pihenőkre támaszkodó 
előregyártott elemek, a pilonokban lévő lépcsőpihenők monolit 

szerkezetek.
Középső és felső lelátó
Előregyártott elemek általában két sort fognak össze. Az induló 
sor és a VIP terasz feletti induló sor ilyen szempontból kivételt 
képez, mivel itt egy mellvéd elem is hozzábetonozódik az elemhez.

A teljes kerület mentén a lelátószerkesztés íves kialakítása 
szegmensekkel került lekövetésre gyártástechnológia egyszerűsítése 
miatt. A töltők oldalfala monolit vasbeton szerkezetű, mely az alatta 
lévő vasbeton födémről indul. A töltők melletti lelátó elemek az 
előregyártott tartókra támaszkodnak egyik oldalukon, míg a másik 
oldalon az előbb említett töltők oldalfalain képzett konzolokra. 
A fellépések 4-5 soronként 1 cm-es lépcsőkben változnak. 

PUSKÁS FERENC STADION REKONSTRUKCIÓJA

TARTÓSZERKEZET BEMUTATÁSA 
ELŐREGYÁRTOTT VB SZERKEZET 

SZEMSZÖGÉBŐL
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Új Puskás Ferenc Stadion
A beruházó Nemzeti Sportközpontok 2017 márciusában 
kötött szerződést a stadion rekonstrukciójának tervezésére és 
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előregyártott tartókra támaszkodnak egyik oldalukon, míg a másik 
oldalon az előbb említett töltők oldalfalain képzett konzolokra. 
A fellépések 4-5 soronként 1 cm-es lépcsőkben változnak. 
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FERROBETON Dunaújvárosi Beton -és Vasbetonelem Gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 18-22. 

Tel.: +36 25 284-444

Web: www.ferrobeton.hu

Az igen változatos fellépési magasságot a lelátó láthatósági 
szerkesztése határozza meg. A munkahézag fugák mindig lépcsőfok 
tőbe esnek. A lelátóelem közötti fugákat minden esetben ülőrész felöli 
oldalon rugalmas fugaanyaggal tömíteni kellett. Az előregyártott 
lelátó elemeket előregyártott vasbeton gerendák támasztják alá, 
melyek kéttámaszú kialakításúak. Középső karéj szintjén három, felső 
karéj szintjén négy egymásra épülő gerenda képezi a támaszt. Mivel 
a gerendák felső felülete a lelátó hajlásszögét követik, az alsó síkja 
pedig két támasz között egyenes, így a gerenda magassága változik. 

A legalsó gerenda törtvonalú, kéttámaszú, a pálya felé igen nagy 
konzollal és egyben hordja a középső és felső arénatöltés födémét is. 
A konzol változó magasságú, tőben magas, majd szinte „0”-ra elfogy. Erre 
a konzolos gerendára támaszkodik – pillér közelében, nem  a konzolon 
– a következő egyenes gerenda, majd a záró törtvonalú gerenda.

A lelátó alátámasztó gerendák esetenként monolit vasbeton 
födémeket is hordanak. Ezeken a részeken a gerendák felső síkján 
kiálló kengyelekkel lett együtt dolgoztatva a gerenda a födémmel. 
Így a gerendák sokkal merevebbek lettek a lengésekkel szemben is.

TARTÓSZERKEZET MÉRETE SZÁMOKBAN

Alapozás:
1580 db CFA cölöp
A cölöpök összhossza: 26 km
A cölöpökhöz felhasznált beton: 21000 m3

Résfal 463 m hosszan, mélysége 11,6 m
38 db pilon

Felszerkezet:
Pilonok legmagasabb pontja a 4 db nagy pilonnál (8,10,27,29), 44 m
Feszítés: 16db védőcső pilononként.

Összesen 11 km védőcső
9 pászma / védőcső
Összesen 130 tonna feszítőkábel
Pilononként a tető súlyából fellépő húzóerő: 9000 KN
Zsaluzandó felület: 322 500 m2

Staxo térállvány a nagy belmagasságok miatt: 458 500 légm3

15 db kúszómű

Monolit vb szerkezetbe 130 000 m3 beton került beépítésre,19500 
tonna betonacél felhasználásával
A betont a magyar építőipar.ban ez idáig nem használt extra méretű 
(52,58 m) betonpumpák juttatták el a felhasználási helyükre
A beton két, helyszínre telepített betongyárban készült, napi 1400 m3

kapacitással, amely több alkalommal teljesen kihasználásra került.
A födémek jellemzően 32 cm-es vastagságúak.

Előregyártott vb gerendák, födémpallók, lelátóelemek, lépcsőkarok 
egészítik ki a monolit szerkezeteket:
Gerendák száma 1016 db
Födémpallók száma 588 db
Előregyártott lépcsőkarok száma 1020 db
Lelátóelemek száma  3761 db

Az acél tető összsúlya több, mint 10 000 T
Az acél tető szerelését egy TEREX 1250 T teherbírású daru végezte, 
melyet 62 kamion szállította a helyszínre 
Jelenleg 4 db ilyen darut dolgoztatnak Európában, a világon két 
nagyobb típus létezik csak
96 m-es gémmel szerelve, ami 135 m-ig bővíthető
A stadion kivitelezése során 24 km villámhárító épült be

Építésgépesítés: a kivitelezés során 30 db lépcsőtorony segítette a 
munkát. Csúcsidőben 16 toronydaru működött és több 400 tonnás és 
500 tonnás autódaru.
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MEGJEGYZÉS:  ± 0,00 = 112,30 mBf

Építési engedélyezési terv

Skardelli György É-1 01-0108

.

1023 Budapest, Lublói utca 2.
Tel: (36 1) 487-2600 Fax: (36 1) 487-2609

Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 49.
Tel: (36 1) 471-4384 Fax: (36 1) 471-4124

KÖZTI Zrt

GYENGEÁRAM:

VEZETŐ TERVEZŐ:

V, TUJ, HI-V, HI-VN 01-10931 KÖZTI ZrtRitzl András

KELTEZÉS:

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

LÉPTÉK:TÖRZSSZÁM:

ELEKTROMOS:
V 01-0702 Planet Kft.

ÉPÍTKEZÉS MEGNEVEZÉSE ÉS HELYE:

ELLENŐRZÉS:

Tóth Zoltán

GÉPÉSZET

G 01-0946 KÖZTI ZrtLukács Tamás
STATIKA:

ET-T 01-3413

Új Puskás Ferenc Stadion
1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.

HRSZ: 32826

00.642.03.15

KÖZTI ZrtGurubi Imre

SZAKÁGAK

É 01-0285 KÖZTI Zrt
TERVEZŐ:

Kelemen Bálint

É 01-0286 KÖZTI Zrt
TERVEZŐ:

Csízy László

É 01-0291 KÖZTI Zrt
TERVEZŐ:

Borbély András

TERVFAJTA:

ÉPÍTÉSZET

KÖZTI Zrt

É 01-0280 KÖZTI Zrt
TERVEZŐ:

Petri Dávid

É 01-0300 KÖZTI Zrt
TERVEZŐ:

Weimper Viktória

STATIKA:
ET-T 01-8595 KÖZTI ZrtBecker Ádám

GÉPÉSZET

G 01-10582 KÖZTI ZrtSzakál Szilárd

KOORDINÁLÓ ÉPÍTÉSZ:
É 01-0877 KÖZTI ZrtFarkas Dániel

TERVEZŐ MUNKATÁRS:
Varga Éva Sára KÖZTI Zrt

ALTERVEZŐK:

TÁJÉPÍTÉSZET:

K/1 01-5024 s 73dr. Balogh Péter István

SPORTTECHNOLÓGIA:
É 01-3224Judik Zoltán

PÁLYA TECHNOLÓGIA:

Kátai Tamás, Siffel Gábor E-Sports Management Kft.
KONYHATECHNOLÓGIA:

BNYSZ 122482 TECO-GASTRO Bt.Gauland András

TŰZVÉDELEM:

FLAMELLA V. Rauscher Judit
TŰZVÉDELEM:

Takács-Tetra Kft.Dr. Takács Lajos Gábor

AKADÁLYMENTESÍTÉS:

Bauonline Kft..Babits Bernadett É 01-4827

KÖZLEKEDÉS:
KÉ-Sz 01-3157Rhorer Ádám Közlekedés kft.

KÖRNYEZETVÉDELEM - LEVEGŐTISZTASÉG-VÉDELEM:

13-1376 SzKV-1.2 OXINIT 2 Kft.Kutas József
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS:

01-1366 SzKV-1.1 H&Z&G Bt.Holéczy Gézáné

AKUSZTIKA, AUDOVIZUÁLIS RENDSZEREK:
13-1764/ÉF-T Kotschy és Társai kft.Kotschy András

ÉPÜLETSZERKEZETEK:
BME Épületszerkezettani TanszékDr. Becker Gábor É-1 01-0623

LÉTESÍTMÉNYFELELŐS:
É 01-2190 KÖZTI ZrtTasch Péter

FELVONÓK:

Pölöskei Tamás Makrolián Kft.Af-T 01-8842

É 01-0222 TUÉ-01-3067

TUÉ-01-0230

T E R V E Z Ő K

SZAKÁGI ALTERVEZŐK:

STATIKA:
ET-T 01-3425 Produktív Plusz Kft.Honti Gábor

GÉPÉSZET

G 13-1697 Duoplan Kft.Pál József

BELSŐÉPÍTÉSZET:

INTERIOOR Kft.Barna Gyula
ÉPÜLETSZERKEZETEK:

BME Épületszerkezettani TanszékReisch Richárd É-1 01-4321

ERŐSÁRAM:

V 01-10932 KÖZTI ZrtMáramarosi András

KÖZTI Zrt
TERVEZŐ MUNKATÁRS:

Bozsó Barna

GENERÁL TERVEZŐ:

A tervdokumentáció a Ptk. 86.§-ában szabályozottak szerint a törvény védelme alatt áll, felhasználásának
körét és terjedelmét a tervezési-vállalkozási szerzödés határozza meg.

MEGRENDELŐ:

Középülettervező Zártkörűen működő  Részvénytársaság

Bíró Attila
KÖZMŰ:

VZ-TEL 01-2456 KÉSZ Tervező Kft.

Nemzeti Sportközpontok

Váczi Péter T-1 01-1794

2015. október

TERVKÓD: RAJZSZÁM:

MEGJEGYZÉS:

Elregyártott vasbeton elemek:
   - Betonminőség:  C35/45 - C45/55
   - Kitéti tényezők: XC4, XF3, XV1
Monolit vasbeton szerkezetek:
   - Betonminőség:  C35/45
   - Kitéti tényezők:
          - általában: XC3
          - vízzáró vasbeton: XC2, XV2
Hasznos teher:
  - közönségforgalmi terekben: 5,00 KN/m2
  - lépcsőkben: 5,00 KN/m2
  - gépészeti terekben: 5,00 KN/m2
  - irodák, szociális blokkok: 3,00 KN/m2

Lehajlási korlát: L/300

A dilatációs hézagokban az épületszerkezeti csomópont szerinti dilatációs elemeket el
kell helyezni. Ennek érdekében a födém felső síkját 10 cm szélesen 5 cm mélyen ki kell
harapni.
A betonfelületek végleges állapotban látszanak, így azokat esztétikus, de nem látszó-
beton felülettel kell kialakítani.
A munkahézagok helyzetét kivitelezőnek tervezővel egyeztetnie kell.
Az alaplemez és a födémek egyes területein nincs burkolati rétegrend. Itt a szakági ter-
veken szereplő műgyanta burkolatot kell készíteni

Az előregyártott szerkezeteknél a pontos betonösszetételt a gyártó határozza meg.
Ezen elemek vasalását, csomóponti kapcsolatát a gyártó tervezi. Az elemek gyártási
pontosságánál törekedni kellene a 0,5 cm-es pontosságra. Az elemek önálló kéttáma-
szú vasbeton tartók, melyek a két rövid oldalon kb. 35 cm-es felfekvési felületen előre-
gyártott vasbeton gerendákra ülnek fel.
A lelátó elemek nincsenek egymással összekapcsolva. 
A két lelátóelem közé egy 5*50 mm-es gumicsík kerül, illetve a keletkező fúgát a szi-
getelési részlettervek szerint ki kell "kenni". Az előregyártott gerendák nyírófogakkal
kapcsolódnak a lelátó elemek. Egy nyírófogra két szomszédos elem ül fel. A nyírófogak
részére a gyártmányban fészket kell képezni. 
Az előregyártott gerenda és a lelátó elemek közé 5 mm vastag és 50 mm széles gumi-
csík kerül elhelyezésre, illetve a nyírófogak ütközési felületén 12 mm vastag gumilemez
A vízszintes értelemben szomszédos elemek között elviekben 2 cm-es fugahézagot ter-
veztünk, melyet az épületszerkezeti csomóponti tervek szerint ki kell "fúgázni".
A lelátóra kerülő székek a 13 cm vastag ferde felületbe lesznek rögzítve befúrt, alakzáró
(esetleg ragasztott) dűbelekkel.
A konzolos gerendákra kerülő lelátó elemekben a gerendáknál laposacél szerelvényeket
kell elhelyezni, ugyanis minden második mezőben a gerendákhoz alulról szögacélok fel-
hegesztésével "fix" mezőket hozunk létre (ezáltal a konzolos gerendák merevebbek lesz-
nek, önrezgésszámuk lecsökken)

Jellemző pilonok metszete
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MEGJEGYZÉS:  ± 0,00 = 112,30 mBf

Építési engedélyezési terv

Skardelli György É-1 01-0108

.

1023 Budapest, Lublói utca 2.
Tel: (36 1) 487-2600 Fax: (36 1) 487-2609

Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 49.
Tel: (36 1) 471-4384 Fax: (36 1) 471-4124

KÖZTI Zrt

GYENGEÁRAM:

VEZETŐ TERVEZŐ:

V, TUJ, HI-V, HI-VN 01-10931 KÖZTI ZrtRitzl András

KELTEZÉS:

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

LÉPTÉK:TÖRZSSZÁM:

ELEKTROMOS:
V 01-0702 Planet Kft.

ÉPÍTKEZÉS MEGNEVEZÉSE ÉS HELYE:

ELLENŐRZÉS:

Tóth Zoltán

GÉPÉSZET

G 01-0946 KÖZTI ZrtLukács Tamás
STATIKA:

ET-T 01-3413

Új Puskás Ferenc Stadion
1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.

HRSZ: 32826

00.642.03.15

KÖZTI ZrtGurubi Imre

SZAKÁGAK

É 01-0285 KÖZTI Zrt
TERVEZŐ:

Kelemen Bálint

É 01-0286 KÖZTI Zrt
TERVEZŐ:

Csízy László

É 01-0291 KÖZTI Zrt
TERVEZŐ:

Borbély András

TERVFAJTA:

ÉPÍTÉSZET

KÖZTI Zrt

É 01-0280 KÖZTI Zrt
TERVEZŐ:

Petri Dávid

É 01-0300 KÖZTI Zrt
TERVEZŐ:

Weimper Viktória

STATIKA:
ET-T 01-8595 KÖZTI ZrtBecker Ádám

GÉPÉSZET

G 01-10582 KÖZTI ZrtSzakál Szilárd

KOORDINÁLÓ ÉPÍTÉSZ:
É 01-0877 KÖZTI ZrtFarkas Dániel

TERVEZŐ MUNKATÁRS:
Varga Éva Sára KÖZTI Zrt

ALTERVEZŐK:

TÁJÉPÍTÉSZET:

K/1 01-5024 s 73dr. Balogh Péter István

SPORTTECHNOLÓGIA:
É 01-3224Judik Zoltán

PÁLYA TECHNOLÓGIA:

Kátai Tamás, Siffel Gábor E-Sports Management Kft.
KONYHATECHNOLÓGIA:

BNYSZ 122482 TECO-GASTRO Bt.Gauland András

TŰZVÉDELEM:

FLAMELLA V. Rauscher Judit
TŰZVÉDELEM:

Takács-Tetra Kft.Dr. Takács Lajos Gábor

AKADÁLYMENTESÍTÉS:

Bauonline Kft..Babits Bernadett É 01-4827

KÖZLEKEDÉS:
KÉ-Sz 01-3157Rhorer Ádám Közlekedés kft.

KÖRNYEZETVÉDELEM - LEVEGŐTISZTASÉG-VÉDELEM:

13-1376 SzKV-1.2 OXINIT 2 Kft.Kutas József
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS:

01-1366 SzKV-1.1 H&Z&G Bt.Holéczy Gézáné

AKUSZTIKA, AUDOVIZUÁLIS RENDSZEREK:
13-1764/ÉF-T Kotschy és Társai kft.Kotschy András

ÉPÜLETSZERKEZETEK:
BME Épületszerkezettani TanszékDr. Becker Gábor É-1 01-0623

LÉTESÍTMÉNYFELELŐS:
É 01-2190 KÖZTI ZrtTasch Péter

FELVONÓK:

Pölöskei Tamás Makrolián Kft.Af-T 01-8842

É 01-0222 TUÉ-01-3067

TUÉ-01-0230

T E R V E Z Ő K

SZAKÁGI ALTERVEZŐK:

STATIKA:
ET-T 01-3425 Produktív Plusz Kft.Honti Gábor

GÉPÉSZET

G 13-1697 Duoplan Kft.Pál József

BELSŐÉPÍTÉSZET:

INTERIOOR Kft.Barna Gyula
ÉPÜLETSZERKEZETEK:

BME Épületszerkezettani TanszékReisch Richárd É-1 01-4321

ERŐSÁRAM:

V 01-10932 KÖZTI ZrtMáramarosi András

KÖZTI Zrt
TERVEZŐ MUNKATÁRS:

Bozsó Barna

GENERÁL TERVEZŐ:

A tervdokumentáció a Ptk. 86.§-ában szabályozottak szerint a törvény védelme alatt áll, felhasználásának
körét és terjedelmét a tervezési-vállalkozási szerzödés határozza meg.

MEGRENDELŐ:

Középülettervező Zártkörűen működő  Részvénytársaság

Bíró Attila
KÖZMŰ:

VZ-TEL 01-2456 KÉSZ Tervező Kft.

Nemzeti Sportközpontok

Váczi Péter T-1 01-1794

2015. október

TERVKÓD: RAJZSZÁM:

MEGJEGYZÉS:

Elregyártott vasbeton elemek:
   - Betonminőség:  C35/45 - C45/55
   - Kitéti tényezők: XC4, XF3, XV1
Monolit vasbeton szerkezetek:
   - Betonminőség:  C35/45
   - Kitéti tényezők:
          - általában: XC3
          - vízzáró vasbeton: XC2, XV2
Hasznos teher:
  - közönségforgalmi terekben: 5,00 KN/m2
  - lépcsőkben: 5,00 KN/m2
  - gépészeti terekben: 5,00 KN/m2
  - irodák, szociális blokkok: 3,00 KN/m2

Lehajlási korlát: L/300

A dilatációs hézagokban az épületszerkezeti csomópont szerinti dilatációs elemeket el
kell helyezni. Ennek érdekében a födém felső síkját 10 cm szélesen 5 cm mélyen ki kell
harapni.
A betonfelületek végleges állapotban látszanak, így azokat esztétikus, de nem látszó-
beton felülettel kell kialakítani.
A munkahézagok helyzetét kivitelezőnek tervezővel egyeztetnie kell.
Az alaplemez és a födémek egyes területein nincs burkolati rétegrend. Itt a szakági ter-
veken szereplő műgyanta burkolatot kell készíteni

Az előregyártott szerkezeteknél a pontos betonösszetételt a gyártó határozza meg.
Ezen elemek vasalását, csomóponti kapcsolatát a gyártó tervezi. Az elemek gyártási
pontosságánál törekedni kellene a 0,5 cm-es pontosságra. Az elemek önálló kéttáma-
szú vasbeton tartók, melyek a két rövid oldalon kb. 35 cm-es felfekvési felületen előre-
gyártott vasbeton gerendákra ülnek fel.
A lelátó elemek nincsenek egymással összekapcsolva. 
A két lelátóelem közé egy 5*50 mm-es gumicsík kerül, illetve a keletkező fúgát a szi-
getelési részlettervek szerint ki kell "kenni". Az előregyártott gerendák nyírófogakkal
kapcsolódnak a lelátó elemek. Egy nyírófogra két szomszédos elem ül fel. A nyírófogak
részére a gyártmányban fészket kell képezni. 
Az előregyártott gerenda és a lelátó elemek közé 5 mm vastag és 50 mm széles gumi-
csík kerül elhelyezésre, illetve a nyírófogak ütközési felületén 12 mm vastag gumilemez
A vízszintes értelemben szomszédos elemek között elviekben 2 cm-es fugahézagot ter-
veztünk, melyet az épületszerkezeti csomóponti tervek szerint ki kell "fúgázni".
A lelátóra kerülő székek a 13 cm vastag ferde felületbe lesznek rögzítve befúrt, alakzáró
(esetleg ragasztott) dűbelekkel.
A konzolos gerendákra kerülő lelátó elemekben a gerendáknál laposacél szerelvényeket
kell elhelyezni, ugyanis minden második mezőben a gerendákhoz alulról szögacélok fel-
hegesztésével "fix" mezőket hozunk létre (ezáltal a konzolos gerendák merevebbek lesz-
nek, önrezgésszámuk lecsökken)

M=1:100

B-B keresztmetszet
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FERROBETON Dunaújvárosi Beton -és Vasbetonelem Gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 18-22. 

Tel.: +36 25 284-444

Web: www.ferrobeton.hu

Az igen változatos fellépési magasságot a lelátó láthatósági 
szerkesztése határozza meg. A munkahézag fugák mindig lépcsőfok 
tőbe esnek. A lelátóelem közötti fugákat minden esetben ülőrész felöli 
oldalon rugalmas fugaanyaggal tömíteni kellett. Az előregyártott 
lelátó elemeket előregyártott vasbeton gerendák támasztják alá, 
melyek kéttámaszú kialakításúak. Középső karéj szintjén három, felső 
karéj szintjén négy egymásra épülő gerenda képezi a támaszt. Mivel 
a gerendák felső felülete a lelátó hajlásszögét követik, az alsó síkja 
pedig két támasz között egyenes, így a gerenda magassága változik. 

A legalsó gerenda törtvonalú, kéttámaszú, a pálya felé igen nagy 
konzollal és egyben hordja a középső és felső arénatöltés födémét is. 
A konzol változó magasságú, tőben magas, majd szinte „0”-ra elfogy. Erre 
a konzolos gerendára támaszkodik – pillér közelében, nem  a konzolon 
– a következő egyenes gerenda, majd a záró törtvonalú gerenda.

A lelátó alátámasztó gerendák esetenként monolit vasbeton 
födémeket is hordanak. Ezeken a részeken a gerendák felső síkján 
kiálló kengyelekkel lett együtt dolgoztatva a gerenda a födémmel. 
Így a gerendák sokkal merevebbek lettek a lengésekkel szemben is.

TARTÓSZERKEZET MÉRETE SZÁMOKBAN

Alapozás:
1580 db CFA cölöp
A cölöpök összhossza: 26 km
A cölöpökhöz felhasznált beton: 21000 m3

Résfal 463 m hosszan, mélysége 11,6 m
38 db pilon

Felszerkezet:
Pilonok legmagasabb pontja a 4 db nagy pilonnál (8,10,27,29), 44 m
Feszítés: 16db védőcső pilononként.

Összesen 11 km védőcső
9 pászma / védőcső
Összesen 130 tonna feszítőkábel
Pilononként a tető súlyából fellépő húzóerő: 9000 KN
Zsaluzandó felület: 322 500 m2

Staxo térállvány a nagy belmagasságok miatt: 458 500 légm3

15 db kúszómű

Monolit vb szerkezetbe 130 000 m3 beton került beépítésre,19500 
tonna betonacél felhasználásával
A betont a magyar építőipar.ban ez idáig nem használt extra méretű 
(52,58 m) betonpumpák juttatták el a felhasználási helyükre
A beton két, helyszínre telepített betongyárban készült, napi 1400 m3

kapacitással, amely több alkalommal teljesen kihasználásra került.
A födémek jellemzően 32 cm-es vastagságúak.

Előregyártott vb gerendák, födémpallók, lelátóelemek, lépcsőkarok 
egészítik ki a monolit szerkezeteket:
Gerendák száma 1016 db
Födémpallók száma 588 db
Előregyártott lépcsőkarok száma 1020 db
Lelátóelemek száma  3761 db

Az acél tető összsúlya több, mint 10 000 T
Az acél tető szerelését egy TEREX 1250 T teherbírású daru végezte, 
melyet 62 kamion szállította a helyszínre 
Jelenleg 4 db ilyen darut dolgoztatnak Európában, a világon két 
nagyobb típus létezik csak
96 m-es gémmel szerelve, ami 135 m-ig bővíthető
A stadion kivitelezése során 24 km villámhárító épült be

Építésgépesítés: a kivitelezés során 30 db lépcsőtorony segítette a 
munkát. Csúcsidőben 16 toronydaru működött és több 400 tonnás és 
500 tonnás autódaru.
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MEGJEGYZÉS:  ± 0,00 = 112,30 mBf

Építési engedélyezési terv

Skardelli György É-1 01-0108

.

1023 Budapest, Lublói utca 2.
Tel: (36 1) 487-2600 Fax: (36 1) 487-2609

Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 49.
Tel: (36 1) 471-4384 Fax: (36 1) 471-4124
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TERVKÓD: RAJZSZÁM:

MEGJEGYZÉS:

Elregyártott vasbeton elemek:
   - Betonminőség:  C35/45 - C45/55
   - Kitéti tényezők: XC4, XF3, XV1
Monolit vasbeton szerkezetek:
   - Betonminőség:  C35/45
   - Kitéti tényezők:
          - általában: XC3
          - vízzáró vasbeton: XC2, XV2
Hasznos teher:
  - közönségforgalmi terekben: 5,00 KN/m2
  - lépcsőkben: 5,00 KN/m2
  - gépészeti terekben: 5,00 KN/m2
  - irodák, szociális blokkok: 3,00 KN/m2

Lehajlási korlát: L/300

A dilatációs hézagokban az épületszerkezeti csomópont szerinti dilatációs elemeket el
kell helyezni. Ennek érdekében a födém felső síkját 10 cm szélesen 5 cm mélyen ki kell
harapni.
A betonfelületek végleges állapotban látszanak, így azokat esztétikus, de nem látszó-
beton felülettel kell kialakítani.
A munkahézagok helyzetét kivitelezőnek tervezővel egyeztetnie kell.
Az alaplemez és a födémek egyes területein nincs burkolati rétegrend. Itt a szakági ter-
veken szereplő műgyanta burkolatot kell készíteni

Az előregyártott szerkezeteknél a pontos betonösszetételt a gyártó határozza meg.
Ezen elemek vasalását, csomóponti kapcsolatát a gyártó tervezi. Az elemek gyártási
pontosságánál törekedni kellene a 0,5 cm-es pontosságra. Az elemek önálló kéttáma-
szú vasbeton tartók, melyek a két rövid oldalon kb. 35 cm-es felfekvési felületen előre-
gyártott vasbeton gerendákra ülnek fel.
A lelátó elemek nincsenek egymással összekapcsolva. 
A két lelátóelem közé egy 5*50 mm-es gumicsík kerül, illetve a keletkező fúgát a szi-
getelési részlettervek szerint ki kell "kenni". Az előregyártott gerendák nyírófogakkal
kapcsolódnak a lelátó elemek. Egy nyírófogra két szomszédos elem ül fel. A nyírófogak
részére a gyártmányban fészket kell képezni. 
Az előregyártott gerenda és a lelátó elemek közé 5 mm vastag és 50 mm széles gumi-
csík kerül elhelyezésre, illetve a nyírófogak ütközési felületén 12 mm vastag gumilemez
A vízszintes értelemben szomszédos elemek között elviekben 2 cm-es fugahézagot ter-
veztünk, melyet az épületszerkezeti csomóponti tervek szerint ki kell "fúgázni".
A lelátóra kerülő székek a 13 cm vastag ferde felületbe lesznek rögzítve befúrt, alakzáró
(esetleg ragasztott) dűbelekkel.
A konzolos gerendákra kerülő lelátó elemekben a gerendáknál laposacél szerelvényeket
kell elhelyezni, ugyanis minden második mezőben a gerendákhoz alulról szögacélok fel-
hegesztésével "fix" mezőket hozunk létre (ezáltal a konzolos gerendák merevebbek lesz-
nek, önrezgésszámuk lecsökken)

Jellemző pilonok metszete
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MEGJEGYZÉS:  ± 0,00 = 112,30 mBf

Építési engedélyezési terv

Skardelli György É-1 01-0108

.

1023 Budapest, Lublói utca 2.
Tel: (36 1) 487-2600 Fax: (36 1) 487-2609

Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 49.
Tel: (36 1) 471-4384 Fax: (36 1) 471-4124
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A tervdokumentáció a Ptk. 86.§-ában szabályozottak szerint a törvény védelme alatt áll, felhasználásának
körét és terjedelmét a tervezési-vállalkozási szerzödés határozza meg.
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Nemzeti Sportközpontok

Váczi Péter T-1 01-1794

2015. október

TERVKÓD: RAJZSZÁM:

MEGJEGYZÉS:

Elregyártott vasbeton elemek:
   - Betonminőség:  C35/45 - C45/55
   - Kitéti tényezők: XC4, XF3, XV1
Monolit vasbeton szerkezetek:
   - Betonminőség:  C35/45
   - Kitéti tényezők:
          - általában: XC3
          - vízzáró vasbeton: XC2, XV2
Hasznos teher:
  - közönségforgalmi terekben: 5,00 KN/m2
  - lépcsőkben: 5,00 KN/m2
  - gépészeti terekben: 5,00 KN/m2
  - irodák, szociális blokkok: 3,00 KN/m2

Lehajlási korlát: L/300

A dilatációs hézagokban az épületszerkezeti csomópont szerinti dilatációs elemeket el
kell helyezni. Ennek érdekében a födém felső síkját 10 cm szélesen 5 cm mélyen ki kell
harapni.
A betonfelületek végleges állapotban látszanak, így azokat esztétikus, de nem látszó-
beton felülettel kell kialakítani.
A munkahézagok helyzetét kivitelezőnek tervezővel egyeztetnie kell.
Az alaplemez és a födémek egyes területein nincs burkolati rétegrend. Itt a szakági ter-
veken szereplő műgyanta burkolatot kell készíteni

Az előregyártott szerkezeteknél a pontos betonösszetételt a gyártó határozza meg.
Ezen elemek vasalását, csomóponti kapcsolatát a gyártó tervezi. Az elemek gyártási
pontosságánál törekedni kellene a 0,5 cm-es pontosságra. Az elemek önálló kéttáma-
szú vasbeton tartók, melyek a két rövid oldalon kb. 35 cm-es felfekvési felületen előre-
gyártott vasbeton gerendákra ülnek fel.
A lelátó elemek nincsenek egymással összekapcsolva. 
A két lelátóelem közé egy 5*50 mm-es gumicsík kerül, illetve a keletkező fúgát a szi-
getelési részlettervek szerint ki kell "kenni". Az előregyártott gerendák nyírófogakkal
kapcsolódnak a lelátó elemek. Egy nyírófogra két szomszédos elem ül fel. A nyírófogak
részére a gyártmányban fészket kell képezni. 
Az előregyártott gerenda és a lelátó elemek közé 5 mm vastag és 50 mm széles gumi-
csík kerül elhelyezésre, illetve a nyírófogak ütközési felületén 12 mm vastag gumilemez
A vízszintes értelemben szomszédos elemek között elviekben 2 cm-es fugahézagot ter-
veztünk, melyet az épületszerkezeti csomóponti tervek szerint ki kell "fúgázni".
A lelátóra kerülő székek a 13 cm vastag ferde felületbe lesznek rögzítve befúrt, alakzáró
(esetleg ragasztott) dűbelekkel.
A konzolos gerendákra kerülő lelátó elemekben a gerendáknál laposacél szerelvényeket
kell elhelyezni, ugyanis minden második mezőben a gerendákhoz alulról szögacélok fel-
hegesztésével "fix" mezőket hozunk létre (ezáltal a konzolos gerendák merevebbek lesz-
nek, önrezgésszámuk lecsökken)
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NEMZETÜNK STADIONJA NEMZETKÖZI 
PÁLYAMINŐSÉGGEL

Garden Group Kft.

2083 Solymár, Kálvária utca 4/a.

tel: 06304678244 • info@gardengroup.hu 

www.gardengroup.hu

A Puskás Aréna sportpályájának kivitelező 
alvállalkozója és fenntartója, a Garden 
Group Kft. 2011 óta foglalkozik sportpályák 
építésével és igény szerint azok folyamatos 
fenntartásával, szakmai tanácsadással.

Kárpáti Gábor, a cég ügyvezető igazgatója – 
aki kertészmérnökként 2005 óta kertépítéssel, 
majd sportpályák építésével és fenntartásával 
foglalkozik –, így mesélt a kivitelezésről:
„Több hazai és külföldi hibrid és hagyományos 
technológiájú élő- és műfüves sportpálya 
építése után megtisztelő feladatnak 
éreztem, hogy 2019-ben modern, nemzetközi 
összehasonlításban is élvonalbeli, az Euro 
2020 helyszínéül szolgáló futballstadion 
építésében vehettem részt csapatommal. 

Az utóbbi években több nyugat-európai stadion 
gyepét is vizsgáltuk. A látottak alapján arra a 
következtetésre jutottunk, hogy egy pálya akkor 
tökéletes, ha a rendszer minden eleme a helyén 
van. Ezért egy adott pálya kivitelezése során 
minden esetben rendszerben gondolkodunk.

Célkitűzésünk, hogy nemzetközi szinten is 
elismert partnerekkel karöltve, komplex 
szolgáltatást nyújtva, csúcsminőségű pályákat 
létesítsünk. Valamennyi projektünket egyéni 
igények alapján valósítjuk meg, ezáltal műszaki, 
illetve esztétikai szempontból is időtálló, 
korszerű műszaki megoldásokat biztosítunk 
ügyfeleink számára a legmodernebb 
technológiák segítségével. Elkötelezettek 
vagyunk a folyamatos fejlődés mellett, keressük 
és teszteljük a legújabb megoldásokat, 
hogy az élő- és műfüves pályáknál 
egyaránt olyan megoldásokat kínálhassunk 
megrendelőinknek, amelyek európai 
viszonylatban is ritkaságnak számítanak.

A tervezést átgondolt, minden részletre 
kiterjedő szakmai elemzés előzi meg: így 
biztosított, hogy a megfelelő pályatípus kerüljön 
kiválasztásra és kivitelezésre az igényekhez 
igazodva. Saját tulajdonú gépparkunknak 
köszönhetően a magas minőség garanciája 
mellett gyors és precíz munkavégzést 
biztosítunk már az alapoktól kezdve. Kiemelt 

figyelmet fordítunk a fenntartásra is, melyhez 
kidolgozzuk fenntartási programunkat az 
adott létesítmény működési költségeinek 
rövid- és hosszú távú optimalizálása 
érdekében. Segítséget nyújtunk a napi 
rutinfeladatokban, valamint rendelkezésre 
állunk agrotechnikai műveletek elvégzésében is.

Cégünk legfontosabb munkái közé tartozik 
a 2016-ban átadott MTK új Hidegkuti 
Nándor Stadion hibrid pályája, mely Kelet-
Közép-Európa első hibrid technológiájával 
kivitelezett futballpályája, hatalmas sikert 
aratva a beruházók és a pályát használó 
sportolók körében egyaránt. 2018 év végén 
adtuk át a szerbiai Bacska Topolyán épült 
sportkomplexumot 4 pálya megvalósításával, 
ahol a centerpálya szintén a Grassmaster 
hibrid technológiával lett építve. 2019-ben 
készült el az Illovszky Rudolf Stadion – a 
Vasas otthona –, ahol szintén 2 hibrid pálya 
kivitelezésével bízta meg cégünket a beruházó. 
A Puskás Aréna kivitelezésének megkezdése 
előtt felkértük szakmai tanácsadónak Reece 

Watsont, az Arsenal klub korábbi head 
groundsman-jét, aki 15 évig az Arsenal 
pályafenntartásért felelős vezetője volt, 
hogy az ez idő alatt megszerzett tudásával, 
tanácsaival segítse munkánkat a lehető 
legmagasabb színvonal elérése érdekében. 
Reece egyedülállóként a világon nem csak az 
agronómiai tényezőket (gyökérmélység, talaj-
hőmérséklet, talajnedvesség, vízbeszivárgás, 
tápanyagtartalom) vizsgálja, de figyelmet 
fordít a pálya sportolókra gyakorolt 
fiziológiai hatásaira is, mint a talaj-
felszín keménysége, kifordulási nyomaték. 

A kivitelezési munkák során a pálya 
alépítménye és az altalaj kialakításához 4000 
köbméter anyagot használtunk, a drain-
vízelvezető rendszer kivitelezéséhez 2500 
folyóméter draincső, a folyadékrendszerű 
pályafűtéshez 28 000 méter fűtéscső 
került beépítésre, az öntözőrendszert 
pedig egy 24 szórófejes Perrot nagytelje-
sítményű automata öntözőrendszer képezi.

A pálya hibrid rendszerét a Grassmaster 
technológiával beszőtt műfűszálak 
biztosítják. A technológia során 20 millió 20 
cm-es műfűszálat fűznek le 2 centiméteres 
raszterhálóban 18 centiméter mélyen, 
melyből a talaj feletti 2 cm az élőfüvet 
sűríti. A fűmagvetés történhet a szövést 
megelőzően, vagy azután, végül mindkét 
esetben az élőfű gyökérzónája a műfűszálakba 
kapaszkodik, ezzel elérve egy nagyon stabil 
pályaszerkezetet. A műfűszálakkal történő 
megerősítésre azért van szükség, hogy a 

pálya terhelhetősége a legmagasabb szinten 
biztosított legyen, vízáteresztő képessége pedig 
akár 20%-kal magasabb szintet érjen el, mint a 
hagyományos technológiával készült pályáké.

A Puskás Aréna esetében elsőként a beszövést 
végeztük el. A műfűszálak beszövése után 
került sor a kivitelezés utolsó fázisának, a 
fűmagvetésnek az előkészítésére. A biztos 
kelés és a betegségek megelőzése érdekében 
talajélet-javító szereket használtunk.

A hibrid technológiához legalkalmasabb 
fűmagkeveréket Angliából szereztük 
be. A 100%-ban angolperjét tartalmazó 
fűmagkeverék gyors növekedésű és kiváló 
regenerálódó képességű, ezáltal jóval 
költséghatékonyabb fenntartást tesz lehetővé.
A vetés után 4 nappal a fű egyenletes 
növekedésnek indult, a pálya első nyírására 
a vetés után 9 nappal került sor. A kinevelési 
időszakban több UEFA-sztenderdnek megfelelő 
mérést készítettünk, hogy a növekedési 
folyamatokat kontrollálni tudjuk. Elsődleges 
célunk az volt, hogy a 2019. november 15-én 
megrendezésre került Magyarország–Uruguay 
barátságos nyitómérkőzésen első osztályú 
pályán játszhasson a két válogatott csapat.

A kivitelezés után vállaltuk a stadion 
gyepének teljeskörű fenntartását, valamint 
a pálya felkészítését a 2020 júniusában 
megrendezésre kerülő EURO 2020-as 
elnevezésű Európa-bajnokság Puskás 
Arénában megrendezésre kerülő mérkőzéseire, 
melyhez a legmodernebb, leginnovatívabb 

rendszereket, gépeket használjuk nap 
mint nap. A fenntartás részét képezi a 
növényvédelem, tápanyagutánpótlás, fűnyírás, 
pályavilágítás, pályavonalazás, öntözés és a 
fű folyamatos felügyelete, monitoringozása.

Meghatározó szempont a gyakori fényhiány 
a stadionokban, ezért a fény pótlása 
elengedhetetlen a fű növekedéséhez és a 
tökéletes minőség eléréséhez. A fenntartás 
során - Magyarországon már egyre több 
stadionban alkalmazott – az SGL cég 
fotovoltaikus lámpáinak használatával 
tudjuk növelni a megvilágított órák számát, 
így biztosítva a vegetációhoz szükséges 
fénymennyiséget. Az UVC180 speciális 
kezelőegység segít a gyepbetegségek korai 
felismerésében, azok megelőzésében és 
megállításában. A 24 órás távoli monitoring 
rendszer használatával pedig figyelemmel 
kísérjük a fű növekedését és előrejelzéseket 
kapunk a várható betegségekről. Ezen 
komplex eszközrendszerek használatával, 
valamint a megfigyelt adatok elemzésével 
cégünk folyamatosan fenn tudja tartani 
a professzionális pályaminőséget a pálya 
egész területén, még a legnagyobb 
igénybevételnek kitett területeken is.”
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A Puskás Aréna sportpályájának kivitelező 
alvállalkozója és fenntartója, a Garden 
Group Kft. 2011 óta foglalkozik sportpályák 
építésével és igény szerint azok folyamatos 
fenntartásával, szakmai tanácsadással.

Kárpáti Gábor, a cég ügyvezető igazgatója – 
aki kertészmérnökként 2005 óta kertépítéssel, 
majd sportpályák építésével és fenntartásával 
foglalkozik –, így mesélt a kivitelezésről:
„Több hazai és külföldi hibrid és hagyományos 
technológiájú élő- és műfüves sportpálya 
építése után megtisztelő feladatnak 
éreztem, hogy 2019-ben modern, nemzetközi 
összehasonlításban is élvonalbeli, az Euro 
2020 helyszínéül szolgáló futballstadion 
építésében vehettem részt csapatommal. 

Az utóbbi években több nyugat-európai stadion 
gyepét is vizsgáltuk. A látottak alapján arra a 
következtetésre jutottunk, hogy egy pálya akkor 
tökéletes, ha a rendszer minden eleme a helyén 
van. Ezért egy adott pálya kivitelezése során 
minden esetben rendszerben gondolkodunk.

Célkitűzésünk, hogy nemzetközi szinten is 
elismert partnerekkel karöltve, komplex 
szolgáltatást nyújtva, csúcsminőségű pályákat 
létesítsünk. Valamennyi projektünket egyéni 
igények alapján valósítjuk meg, ezáltal műszaki, 
illetve esztétikai szempontból is időtálló, 
korszerű műszaki megoldásokat biztosítunk 
ügyfeleink számára a legmodernebb 
technológiák segítségével. Elkötelezettek 
vagyunk a folyamatos fejlődés mellett, keressük 
és teszteljük a legújabb megoldásokat, 
hogy az élő- és műfüves pályáknál 
egyaránt olyan megoldásokat kínálhassunk 
megrendelőinknek, amelyek európai 
viszonylatban is ritkaságnak számítanak.

A tervezést átgondolt, minden részletre 
kiterjedő szakmai elemzés előzi meg: így 
biztosított, hogy a megfelelő pályatípus kerüljön 
kiválasztásra és kivitelezésre az igényekhez 
igazodva. Saját tulajdonú gépparkunknak 
köszönhetően a magas minőség garanciája 
mellett gyors és precíz munkavégzést 
biztosítunk már az alapoktól kezdve. Kiemelt 

figyelmet fordítunk a fenntartásra is, melyhez 
kidolgozzuk fenntartási programunkat az 
adott létesítmény működési költségeinek 
rövid- és hosszú távú optimalizálása 
érdekében. Segítséget nyújtunk a napi 
rutinfeladatokban, valamint rendelkezésre 
állunk agrotechnikai műveletek elvégzésében is.

Cégünk legfontosabb munkái közé tartozik 
a 2016-ban átadott MTK új Hidegkuti 
Nándor Stadion hibrid pályája, mely Kelet-
Közép-Európa első hibrid technológiájával 
kivitelezett futballpályája, hatalmas sikert 
aratva a beruházók és a pályát használó 
sportolók körében egyaránt. 2018 év végén 
adtuk át a szerbiai Bacska Topolyán épült 
sportkomplexumot 4 pálya megvalósításával, 
ahol a centerpálya szintén a Grassmaster 
hibrid technológiával lett építve. 2019-ben 
készült el az Illovszky Rudolf Stadion – a 
Vasas otthona –, ahol szintén 2 hibrid pálya 
kivitelezésével bízta meg cégünket a beruházó. 
A Puskás Aréna kivitelezésének megkezdése 
előtt felkértük szakmai tanácsadónak Reece 

Watsont, az Arsenal klub korábbi head 
groundsman-jét, aki 15 évig az Arsenal 
pályafenntartásért felelős vezetője volt, 
hogy az ez idő alatt megszerzett tudásával, 
tanácsaival segítse munkánkat a lehető 
legmagasabb színvonal elérése érdekében. 
Reece egyedülállóként a világon nem csak az 
agronómiai tényezőket (gyökérmélység, talaj-
hőmérséklet, talajnedvesség, vízbeszivárgás, 
tápanyagtartalom) vizsgálja, de figyelmet 
fordít a pálya sportolókra gyakorolt 
fiziológiai hatásaira is, mint a talaj-
felszín keménysége, kifordulási nyomaték. 

A kivitelezési munkák során a pálya 
alépítménye és az altalaj kialakításához 4000 
köbméter anyagot használtunk, a drain-
vízelvezető rendszer kivitelezéséhez 2500 
folyóméter draincső, a folyadékrendszerű 
pályafűtéshez 28 000 méter fűtéscső 
került beépítésre, az öntözőrendszert 
pedig egy 24 szórófejes Perrot nagytelje-
sítményű automata öntözőrendszer képezi.

A pálya hibrid rendszerét a Grassmaster 
technológiával beszőtt műfűszálak 
biztosítják. A technológia során 20 millió 20 
cm-es műfűszálat fűznek le 2 centiméteres 
raszterhálóban 18 centiméter mélyen, 
melyből a talaj feletti 2 cm az élőfüvet 
sűríti. A fűmagvetés történhet a szövést 
megelőzően, vagy azután, végül mindkét 
esetben az élőfű gyökérzónája a műfűszálakba 
kapaszkodik, ezzel elérve egy nagyon stabil 
pályaszerkezetet. A műfűszálakkal történő 
megerősítésre azért van szükség, hogy a 

pálya terhelhetősége a legmagasabb szinten 
biztosított legyen, vízáteresztő képessége pedig 
akár 20%-kal magasabb szintet érjen el, mint a 
hagyományos technológiával készült pályáké.

A Puskás Aréna esetében elsőként a beszövést 
végeztük el. A műfűszálak beszövése után 
került sor a kivitelezés utolsó fázisának, a 
fűmagvetésnek az előkészítésére. A biztos 
kelés és a betegségek megelőzése érdekében 
talajélet-javító szereket használtunk.

A hibrid technológiához legalkalmasabb 
fűmagkeveréket Angliából szereztük 
be. A 100%-ban angolperjét tartalmazó 
fűmagkeverék gyors növekedésű és kiváló 
regenerálódó képességű, ezáltal jóval 
költséghatékonyabb fenntartást tesz lehetővé.
A vetés után 4 nappal a fű egyenletes 
növekedésnek indult, a pálya első nyírására 
a vetés után 9 nappal került sor. A kinevelési 
időszakban több UEFA-sztenderdnek megfelelő 
mérést készítettünk, hogy a növekedési 
folyamatokat kontrollálni tudjuk. Elsődleges 
célunk az volt, hogy a 2019. november 15-én 
megrendezésre került Magyarország–Uruguay 
barátságos nyitómérkőzésen első osztályú 
pályán játszhasson a két válogatott csapat.

A kivitelezés után vállaltuk a stadion 
gyepének teljeskörű fenntartását, valamint 
a pálya felkészítését a 2020 júniusában 
megrendezésre kerülő EURO 2020-as 
elnevezésű Európa-bajnokság Puskás 
Arénában megrendezésre kerülő mérkőzéseire, 
melyhez a legmodernebb, leginnovatívabb 

rendszereket, gépeket használjuk nap 
mint nap. A fenntartás részét képezi a 
növényvédelem, tápanyagutánpótlás, fűnyírás, 
pályavilágítás, pályavonalazás, öntözés és a 
fű folyamatos felügyelete, monitoringozása.

Meghatározó szempont a gyakori fényhiány 
a stadionokban, ezért a fény pótlása 
elengedhetetlen a fű növekedéséhez és a 
tökéletes minőség eléréséhez. A fenntartás 
során - Magyarországon már egyre több 
stadionban alkalmazott – az SGL cég 
fotovoltaikus lámpáinak használatával 
tudjuk növelni a megvilágított órák számát, 
így biztosítva a vegetációhoz szükséges 
fénymennyiséget. Az UVC180 speciális 
kezelőegység segít a gyepbetegségek korai 
felismerésében, azok megelőzésében és 
megállításában. A 24 órás távoli monitoring 
rendszer használatával pedig figyelemmel 
kísérjük a fű növekedését és előrejelzéseket 
kapunk a várható betegségekről. Ezen 
komplex eszközrendszerek használatával, 
valamint a megfigyelt adatok elemzésével 
cégünk folyamatosan fenn tudja tartani 
a professzionális pályaminőséget a pálya 
egész területén, még a legnagyobb 
igénybevételnek kitett területeken is.”
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KOMPLEX AUDIOVIZUÁLIS- ÉS  

GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK TERVEZÉSE  

ÉS KIVITELEZÉSE

WWW.ANIMATIVE.HU

Csapatunk a Puskás Aréna újjáépítése során, a stadionban 
látható LED és Perimeter kijelzők kivitelezésével járult hozzá 

a szurkolói élmény teljesebbé tételéhez.
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1036 Budapest, Lajos utca 160-162.

Tel.: (+36-1) 240 5455

E-mail: info@asa.hu

Web: www.asa.hu MINŐSÉG ÉS INNOVÁCIÓ AZ ÉPÍTÉSBEN

Öt év hazai építési tapasztalattal, másfél év intenzív termelő munkával az ASA Építőipari Kft. is 
részese volt a jelenkor legnagyobb rekonstrukciós projektje, az ikonikus Puskás Ferenc Stadion 

kivitelezésének. 

Az előregyártott elemek alkalmazása a Puskás Stadionnál már 

több hazai stadion építéséből származó tapasztalaton alapult. Kül-

földi példákat is elemezve a 21. századi sportlétesítmény építé-

si kultúra nagy mennyiségű előre gyártott elemet alkalmaz, legyen 

az acél- vagy vasbetonszerkezet. Ezek az elemek a jól bevált kapc-

solati rendszereknek köszönhetően eredményesen illeszthetők az 

építmény egészét összefogó helyszíni betonozású épületrészekhez.

Ellentétben az utóbbi építési móddal az előre gyártás lelke a munkaerő 

és technológia helyben és időben történő áthelyezése. Mielőtt a kész 

vasbetonelem a stadionba kerül, megelőzi azt egy üzemi gyártás egy, 

akár az építési helyszíntől több száz kilométerre fekvő telephelyen, jel-

en esetben Hódmezővásárhelyen. Ez az időbeni és földrajzi elmozdítás 

lehetőséget ad jól ütemezett és magas minőségű termékek gyártására. A tervezés, mint ahogy sok más esetben, ennél a projektnél sem csupán 

a gyártmánytervek elkészítését jelentette. Ugyanúgy tervezni kellett 

a gyártási technológiát, gyártási ütemet, szerelési technológiát és a 

szerelési ütemet is. Továbbá a feladat része volt a több technológiát 

összefogó fővállalkozóval való közös szakmai szervező munka is, ami 

kiemelkedően jól működött. Az ASA Építőipari Kft. (a Consolis cso-

port tagja) által tervezett, gyártott, szállított és szerelt elemek a 

hódmezővásárhelyi telephelyen készültek 2017. október és 2019. már-

cius között, majd ezeket szintén saját szerkezetszerelő csapataink 

helyeztek el.  Ezt a közel 7300 m3, azaz 18250 tonnányi vasbeton 

előregyártott szerkezetet egy 125 fős csapat valósította meg, mind-

végig beteljesítve a megrendelők minőségi és határidős elképzeléseit. 

125 fő feszített munkája, több mint 18.000 tonna vasbeton alkotja a hódmezővásárhelyi 
telephelyről szállított és az ASA Consolis által szerelt stadionrészt. 
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