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21. századi, a nemzetközi 
szabványoknak is megfelelő 
sportkomplexum.

SOKRÉTEGŰ 
TÉRÉLMÉNY 

KÖZEL SZÁ ZÉV ES H AGYOM Á N Y KÖLTÖZHE-

TETT Ú J ÉPÜLETEGY ÜTTESBE SZOMBATHE-

LY EN. A BOR DÁS PÉTER V EZETŐ TERV EZŐ 

KONCEPCIÓJA SZER INT MEG VA LÓSÍTOTT 

FEJLESZTÉS ER EDMÉN Y EK ÉNT A SZOMBAT-

HELY I H A L A DÁS 21. SZÁ ZA DI, A NEMZETKÖ-

ZI SZA BVÁ N YOK NA K IS MEGFELELŐ SPORT-

KOMPLE XUMOT, A VÁROSI KÖZÖSSÉG PEDIG 

MODER N, MINDEN IGÉN Y T K IELÉGÍTŐ 

R EKR EÁCIÓS ÖV EZETET N Y ERT.

Szöveg: MIZSEI A NETT
Építészet: BOR DÁS PÉTER
Fotó (építészeti és drón): PA LKÓ GYÖRGY

Meg újult  a S zombathely i 
Hal a d á s Spor tkompl e x u m
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Mint multifunkciós sportlétesítmény, 
számos sportág kiszolgálása mellett 
a közönség és a csapatok találkozá-
sának ünnepi pillanataira is méltó 
környezetet teremt.

SZIKÁRAN FUNKCIONÁLIS 
SPORTCSARNOK ÉS LÉGIES ARÉNA

Az 1919-ben alapított Szombathelyi Hala-
dás Vasutas Sport Egyesület számára 1923-ban 
adták át a most megújított területet és sport-
létesítményeit. Az egykori sportközpont 12 
500 fős befogadóképessége mellett mindösz-
sze 3000 néző számára tudott ülőhelyet biz-
tosítani. Az eltelt közel száz esztendő alatt 
minden szempontból elavult, mára a meglé-
vő épületek már nem tudtak a mai igények-
nek megfelelni. Bontásukkal lehetségessé vált 
egy olyan komplex fejlesztés, amely a korszerű 
működést egy létesítményen belül képes kiszol-
gálni, és közel tízezer néző számára biztosít-
ja az élő játék megtapasztalásának élményét. 

Kertvárosias beépítés, lakótelepek és a Szom-
bathely rekreációs területeként működő csó-
nakázótó és termálfürdő közt fekvő telket 
két oldalról utca, délről egy oktatási épü-
letkomplexum, míg nyugat felől a Perint-
patak zárja körbe. A környezetalakítás ezeket 
a határozott kontúrokat oldja fel a körkö-
rösen szerkesztett funkciókkal, zöldsávok-
kal és a köz számára megnyitott terekkel. 
A szükséges lezárásokat nyírt sövények biz-
tosítják. Az épülettömeget az utca vonalá-
tól hátrahúzva lehetőség nyílt ugyanis arra, 
hogy a kerítés elhagyásával a köztér észrevét-
len szűrődjön át a létesítmény területébe. 

Íves, levélmotívumokat megidéző 
acélszerkezet, ráfeszített 
membránborítás.

Hófehér objekt a zöldterületek 
és a sűrű városi szövet határán.
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A komplexum részét képező aréna lendületes, 
ívelt formáját koncentrikus körökbe rendezve 
veszik közre a különböző kiszolgálófunkciók, 
és a szakosztályok számára kialakított terüle-
tek.  A környékhez szervesen csatlakozó keret-
rendszer fogadja be a terület szívében elhelye-
zett két nagyobb épülettömeget: a szikáran 
funkcionális sportcsarnokot és a légies arénát. 
Utóbbi íves, levélmotívumokat megidéző acél-
szerkezetével és a ráfeszített membránborítás-
sal dinamikus, hófehér objektként jelenik meg 
a zöldterületek és a sűrű városi szövet hatá-
rán. A térszintből kiemelt parkolólemez síkja 
alatt meghúzódó összekötés teljesíti mindazon 
sporttechnológiai követelményeket, melyek 

a stadion gördülékeny használatát biztosít-
ják. A földszinten, vagyis a játéktér régi - és az 
új koncepcióba is átmentett - szintjén találha-
tók a sportolókat, csapatokat szolgáló funkci-
ók. Ugyanitt helyezkednek el a sportcsarnok 
különböző pályáihoz tartozó öltözőblokkok is.
A központ, mint multifunkciós sportlétesít-
mény, számos sportág kiszolgálása mellett 
a közönség és a csapatok találkozásának ünne-
pi pil lanataira is méltó környezetet teremt. 
A különböző használói és szolgáltatói cso-
portok közlekedésének bonyolult hálózata-
ként is működik, ami nem mást jelent, mint 
hogy a sportolóknak és szurkolói táboraik-
nak, a sajtónak, az épületüzemeltetésnek, 

a VIP vendégkörnek, s valamennyi 
kiszolgálófunkció dolgozójának elkülönített 
útvonalon biztosítani kell a személy- és anyag-
mozgatást. Mindezt a sportkomplexum racio-
nálisan, a könnyed, és szintben is többrétegű-
vé váló koncepcióba rejtve tudja teljesíteni. 
Az aréna terének hazai és a vendégszurko-
lói megközelítése elkülönítve történik, saját 
kiszolgáló blokkokkal, mosdókkal, büfék-
kel rendelkezik. A város felé csatlakozó kele-
ti oldalon a jegypénztárak mellett múzeum-bolt 
és kávézó nyílik. A sajtó munkatársai számá-
ra nemcsak minden, a színvonalas közvetíté-
sekhez szükséges infrastruktúra érhető el saját 
útvonalon, de további háttérterületek, és egy 

Az UEFA IV-es besorolású, 
9000-es stadion lelátója.

Az aréna ívelt 
formáját koncentrikus 
körökbe rendezve 
veszik közre 
a különböző kiszolgáló 
funkciók, és a szakosz-
tályok számára 
kialakított területek.
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A különböző használói és 
szolgáltatói csoportok 
közlekedésének bonyolult 
hálózataként is működik ez 
a sportlétesítmény.

A létesítményben található 
skyboxok egyike. 

MINDEN KOROSZTÁLYHOZ SZÓLÓ 
SPORTKOMPLEXUM 

75 fős konferenciaterem is rendelkezésre ál l. 
A szakosztályokat szolgáló sportcsar-
nok megközelítése és üzemeltetése önál-
lóan is lehetséges: mind a látogatók, 
mind a sportolók az arénatértől függet-
lenül is használni tudják a központot, 
az északnyugati tájolású előcsarnokon 
keresztül. A fejlesztés tehát egyfelől 
a nagy múltú szombathelyi sportegyesület 
megújuló arculatának egyik bázisa és 
katalizátora. Másfelől rendezi a város és 

rekreációs területeinek térkapcsolatait egy 
jövőbemutató, multifunkciós, minden korosz-
tályhoz szóló sportkomplexum létrehozásával. 
Bordás Péter koncepciójában tervezői alapve-
tései érvényesülnek, amikor érzékeny kapcso-
latrendszert hoz létre külső és belső terek közt. 
Ezzel párhuzamosan előtérbe helyezi a hasz-
nálók számára az épülettel átadható térél-
ményt: esetünkben a viszonylag szűk városi 
szituációba il leszkedő, mégis nagyszabású és 
dinamikus komplexum megtapasztalását.
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Projekt fejlesztő, generáltervező: 

H A L A DÁS SPORTKOMPLE XUM FEJLESZTŐ 

NONPROFIT K FT.

Építészeti design, koncepció és konzulens építész: 

BOR DÁS PÉTER 

Projekt építész: SZENDRŐI JÚLI A

Építészeti kiviteli tervek: 

V ISION ÉPÍTÉSZIRODA K FT.

Vezető tervező: NAGY MIH Á LY

Belsőépítészeti kiviteli tervek: 

KOMP DESIGN STU DIO K FT.

Belsőépítészeti vezető tervező: 

FÜLÖP KR ISZTINA

Tartószerkezeti tervek: TM JA NEDA K FT.

Kertvárosias beépítés, 
lakótelepek és Szombathely 
rekreációs területei között. 

Felelős tartószerkezeti tervező: VOLK A I JÁ NOS

Gépészeti tervek: BOR D ÉPÍTÉSZ STÚ DIÓ K FT.

Felelős gépész tervező: HOLLÓKÖV I ZOLTÁ N

Elektromos tervek: 

ART V ILL MÉR NÖK I IRODA K FT.

Felelős elektromos tervező: BA L Á ZS JU DIT  

Kert- és tájépítész tervek: GAR DEN WOR KS K FT.

Felelős kert- és tájépítész tervező: KUHN A NDR ÁS

Összeállításunkkal szeretnénk bemutatni a Szombathelyi Haladás Labdarugó Stadionban elvégzett mélyépítési és útépítési munkáinkat. 

A STONE ENERGY Kft. átgondolt piaci stratégiával, színvonalasan felkészült, nagy gyakorlattal rendelkező szakembergárdájával, pontos határ-

időtartással törekszik a megrendelői igények teljes körű kiszolgálására. Célunk megrendelőink bizalmának megnyerése és megtartása, ame-

lyet munkáink magas színvonalú minőségével és megbízhatóságunkkal kívánunk biztosítani. 

Weboldalunkon tájékozódhat Társaságunk folyamatban lévő munkáiról.

SZŐLŐSI ZOLTÁN, ÜGYVEZETŐ
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