
28 29országépítő • 2013 | 2 országépítő • 2013 | 2

PUSKÁS FERENC 
LABDARÚGÓ AKADÉMIA STADION
Pillanatkép az építésről
Szöveg: Dénes Eszter 
Koncepcióterv: Makovecz Imre • építész: Dobrosi Tamás

Makovecz Imre rajza, 2009



28 29országépítő • 2013 | 2 országépítő • 2013 | 2

PUSKÁS FERENC 
LABDARÚGÓ AKADÉMIA STADION
Pillanatkép az építésről
Szöveg: Dénes Eszter 
Koncepcióterv: Makovecz Imre • építész: Dobrosi Tamás

Makovecz Imre rajza, 2009



30 31országépítő • 2013 | 2 országépítő • 2013 | 2

A stadion építésének története 2006-ra 
nyú  lik vissza. Ekkor kérte fel Orbán Viktor 
miniszterelnök úr, a Puskás Ferenc Labda-
rúgó Akadémia alapítója Makovecz Imrét, 
hogy vegyen részt a bővülő szükségletek-
nek megfelelően fejleszthető felcsúti komp-
  lexum tervezésében. Az első ütemben a 
meglévő kúriát belső udvarának be építé-
sével kétszintes kollégiummá alakították át. 
A Mester terveinek feldolgozása, műveze-
tése, majd a második ütemben meg való-

suló ügyvezetési és élettani szárny, valamint 
a hozzá csatlakozó étterem terve zése az 
akkor még vándoriskolás Dobrosi Tamás 
feladata volt. 2010-re mindhárom épü let, 
és az egykori kúriához tartozó ősfás terület 
kertje is elkészült. Már 2008-ban fel merült 
a megbízóban a centerpálya és a hozzá 
tartozó elégtelen kiszolgáló egysé gek maj-
dani fejlesztésének gondolata, így még 
ebben az évben felkérték Makovecz Imrét 
egy fedetlen lelátó beépítési tervének el-

készítésére. Időközben megrende lői oldal-
ról az igények folyamatosan bővültek, 
2009-ben már egy négyoldalú, három ol-
dalról fedett, kétezer fős lelátó, valamint az 
ahhoz tartozó öltözők vázlatterveinek el-
készítésére került sor. Az építtetői szándék 
gyakran módosult, talán éppen az elkészült 
tervek adtak ihletet a végleges program 
összeállításához: 2011-ben egy, az UEFA 
nemzetközi besorolása szerinti 3. kategóriá-
jú stadion tervezésére adtak meg bízást. Az 

évek során az egyszerű fedett lelátó átlénye-
gült egy, a szigorú nem zetközi előírásoknak 
megfelelően kialakított 3500 fős stadionná, 
ezeknek az elvárásoknak azonban a koráb-
bi vázlattervek már nem feleltek meg. 

Az előírások bonyolultsága okán a mun-
ka előkészítését és a nemzetközi iránymu-
tatások szerinti minősítést biztosító, több 
száz oldalas előírások tanulmányozását 
kö vetően a funkciósémák kidolgozását, az 
első vázlatok elkészítését Makovecz Imre 

megtisztelő támogatásával Dobrosi Tamás 
végezte; kibontásukra már csak Makovecz 
Imre halála után kerülhetett sor; erőt adó 
támogatása nélkül, de a korábbi koncep-
ciókhoz készített vázlatainak szellemiségét 
figyelembe véve készült el a stadion építé-
szeti terve. Nyomasztó felelősség, de egy-
ben lehetőség volt ez egy fiatal építésznek. 
Az összetett funkciót kiszolgálva, de az 
alapgondolatot mindvégig szem előtt tart-
va, egyedi, megmásíthatatlanul magyar, a 

szerves gondolkodásban fogant épület 
tervezése volt a cél. Az Akadémia alapító-
jaként Orbán Viktor miniszterelnök úr ha-
tározott szándéka volt, hogy az itteni viszo-
nyokra adaptált, külföldről importált építé-
szet helyett a magyar szerves építészetnek 
biztosítson lehetőséget arra, hogy kreativi-
tását ilyen léptékben is bizonyíthassa. 

A magánadományokból, állami támoga-
tás nélkül épülő 3500 fős stadionban külön 
útvonalon megközelíthető egységként 
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nézőteret, leválasztott sajtó-, illetve 500 fős 
VIP részleget, valamint a játékosok számá-
ra fenntartott öltözőt, és azok kiegészítő 
helyiségeit kellett elhelyezni. A telepítésnél 
a szabványban előírtakon túl fontos szem-
pont volt a helyszín kelet-nyugati irányban 
megjelenő nyolc méteres szintkülönbsé-
gének kihasználása. Az épület monumen-
talitását tekintve előnyös adottság így 
szerényebb, kezelhetőbb tömeget ered-
ményezett, melynek méretein a kis hajlású 
tető lefutása tovább tompított. Az anyag-
használat a várható intenzív igénybevétel-
hez, a meccseknél felmerülő biztonsági 
szempontokhoz igazodik. Nehéz beton-
struktúrák jellemzik az épület egészét. Az 
eredetileg tervezett, kellő időt, magas 
szintű kivitelezési fegyelmet és megfelelő 
időjárási körülményeket igénylő látszó 
nyersbeton szerkezet utóbb az anyag struk-
túráját láttatni engedő felületkezelésre 
módosult. A tervek szerint a homlokzati 
lőttbeton felületek homokfúvásos techno-
lógia alkalmazásával több helyen is mintá-
zott jelleget kapnak. Valamennyi szerkezet 
összetettsége ellenére jól iparosítható, a 
költségek tekintetében a tervező optimális 
megoldásra törekedett. Az ötszáz fős, elkü-
lönített VIP részleg az Akadémia meglévő 

épületeinek hangulatát idézi. A nézőtérnél 
alkalmazott építészeti alapelemek itt ne-
mesebb anyagból, kibontva jelennek meg. 
Az épület lefedése a betonszerkezetből 
mint törzsből kinövő, rácsszerkezetként 
összeálló fa lombkoronát idéz, az organikus 
szemléletből fakadó nőtt jelleget mutat. Ez 
az egyedi, páratlan szerkezet bizony meg-
izzasztotta a statikusokat, kivitelezőket 
egyaránt. Az organikus építészetnek tulaj-
donított attribútumok, öncélú díszítőele-
mek alkalmazása helyett az épületet átha-
tó szerves gondolkodás a tartószerkezetbe 
rejtve ismerhető fel. A magyar valóságnak 
megfelelően így az épületről leválasztható 
elemek elhagyása nem lehet alkupozíció 
a kivitelezés során, minden a szerkezet lo-
gikájából következik. 

A megbízó fontosnak tartotta, hogy az 
építésben a léptékhez és a szerkezet bo-
nyolultságához igazodva helyi vállalkozók 
is részt vegyenek. Az építész számára a ki-
vitelezés komoly, szemléletformáló kül-
detést jelentett, melynek eredménye kép-
pen a növekvő bonyolultság ellenére 
odaadással és szeretettel dolgozó kivi te-
lezők egyre büszkébbé váltak saját, koráb-
ban maguktól sem várt teljesítményükre.  
Jelenleg a szerkezetépítés zajlik, amelynek 

legnehezebb fázisain már sikeresen túlju-
tott a kivitelező. A világon egyedülálló, le-
gyezőszerű fa rácshéjszerkezet építése 
most kezdődik el. Az átadás 2014 tavaszán 
esedékes, ezt követően októberig az épü-
let méretéhez képest a legrangosabb 
nemzetközi szintű futballesemények – töb-
bek között az U19-es Európa Bajnokság 
mérkőzései – kerülnek itt megrendezésre. 
Nemzetközi tornák és utánpótláskupák 
méltó színhelye lesz ez a stadion, ahol a 
csapatok, a szurkolók és a sajtó kiszolgálá-
sa a legmagasabb nemzetközi előírások 
szerint történik. A felcsúti épületegyüttes 
Makovecz Imre és Dobrosi Tamás keze 
nyomán a példaértékű kezdeményezés-
ként megalakuló Puskás Ferenc Labdarúgó 
Akadémia és a magyar szerves építészet 
hírét viszi a nagyvilágba.

Vezető tervező: Dobrosi Tamás • konzulens: 
Makovecz Imre • építész munkatársak: Ar-
nóczki Imre Balázs, Szegedi Antal, Törekiné 
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László • épületvillamosság:  Kovács Lászlóné 
Homonnay Zsuzsanna • épületgé pészet: 
Nagy László • Megbízó: A Felcsúti Utánpót-
lás Neveléséért Alapítvány, Mészáros Lőrinc 
kuratóriumi elnök

Fent:  belső távlati kép; Makovecz Imre rajza, 2009 • lent: Dobrosi Tamás tervének számítógépes látványterve, 2011
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