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CSENDBEN,
VILÁGSZÍNVONALON
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P F L A S p o r t- é s K o n f e r e n c i a - k ö z p o n t
É pít é s z e t : D o b r o s i Ta m á s
Szöveg: Dénes Eszter
F ot ó : D o b r o s i Ta m á s
Drónfotó: Kónyi-Kiss Botond

A világ legszebb stadionjai közé beválasztott felcsúti Pancho Arénát – lehámozva a
politikai csatározások terhét – a nemzetközi építészeti sajtó is kitüntetett figyelemben részesítette. Négy évvel később
mégis a legnagyobb csendben adták át a
hozzá tartozó sport- és konferencia-központot, noha léptékében és építészeti
minőségében is az egyik legjelentősebb
hazai középületről van szó, mely ráadásul
karakteresen, kristálytisztán jeleníti meg
a szerves építészeti gondolkodásmódot.

A kezdetekhez visszatérve, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia 2004-ben alakult meg az egykori felcsúti kisnemesi
kúria helyreállításával, és bentlakásos
kollégiummá alakításával. Az épített környezet az elkövetkező tíz évben fokozatosan, az orvosi szárny, az étterem, majd az
akadémiai centerpálya – a Pancho Aréna
– átadásával nyerte el mai formáját, és
ezzel az első ütem beépítése lezárult. Az
akadémiai oktató- és kutatómunka számára azonban idővel további fejlesztések
váltak szükségessé. A téli edzések fűtött
kültéri füves edzőpályát, az erőnléti gyakorlatok és az általános testnevelés pedig
tornacsarnokot igényelt, mindemellett
felmerült egy szálloda, egy rehabilitációs
és egy konferencia-központ létesítése is,
melyekre egységes telepítési koncepció
készült. Az arénától északra fekvő területen 2015-ben kezdődtek meg az építési munkálatok két labdarúgópálya, és a
hozzá tartozó kiszolgáló épület megvalósításával. Ez utóbbi a pályák téli fűtését
biztosító kazánház, valamint karbantartó
műhelyek, irodák és raktárak számára készült. A léptékénél fogva a konferenciatermeket is integrálni tudó sportközpont
tervezése 2016-ban indult.
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A Sport- és Konferencia-központ tervezési és kivitelezési munkáiban részt vevők listája
Megbízó: A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány
Felelős építész és belsőépítész tervező: Dobrosi Tamás, okleveles építészmérnök
Munkatársak: Király László, Kónyi-Kiss Botond, Törekiné Bakó Krisztina,
Szegedi Antal, Arnóczki Imre Balázs, Arnóczki-Nagy Mariann, Orbán Oszkár
Látványtervező: Horváth Éva, Bombicz Tamás
Munkatársak: Mikus Áron, Szirják-Rebi Zsuzsanna, Kucsera Attila
Tartószerkezet tervező: Pongor László
Munkatársak: Balogh Andrej, Erdész Katalin, Szász Endre
Épületgépész tervező: Nagy László (vízellátás, csatornázás, fűtés)
Tóth István (légtechnika)
Takács László (gázellátás)
Épületvillamossági tervező: Hegedüs István
Út- és közlekedés tervező: Németh Balázs
Kert- és tájépítész tervező: Herczeg Ágnes
Épületakusztikai tervező: Dr. habil. Reis Frigyes
Tűzvédelmi tervező: Müller Róbert, Szigeti Péter
Alapterület:
Sportközpont: 9800 m 2
Kazánház és gazdasági épület: 1500 m 2
Tervezés éve: 2015–2017
Kivitelezés éve: 2016–2018



Fejlesztési koncepció látványter ve
(S p o r t- é s K o nf e r e n c i a - k ö z p o nt ,
if júsági s zálló, ka zánhá z), 20 16
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Orbán Viktor, a Puskás Ferenc Labdarúgó
Akadémia alapítója, hogy a homogenizált
építészeti palettán teret biztosítson a
magyar szerves építészeti gondolkodásnak, Makovecz Imrét kérte fel a tervezésre. A megbízói vízió fontos alaptézise
volt, hogy az épületek többlettartalmat
hordozzanak, és egyedi, értékálló megjelenésükkel kiemelkedjenek a hazai és a
nemzetközi mezőnyből. A Mester halála
után tanítványa, a feladatokban korábban is vezető szerepet vivő Dobrosi Tamás folytatta a tervezést (lásd Országépítő 2013/2. és 2014/2. szám).
Felcsút felé autóval közeledve jó rálátás
nyílik az akadémia területére, de csak
a táj többszöri pásztázása után akad
meg a szemünk a stadionon, ami a palaszürkés színével és puha tömegével,
léptéke ellenére tökéletesen illeszkedik
a környezetébe. A közelében álló, lendületesen hullámzó, égből aláereszkedő
tetejű, földből kinövő újabb épületlény
valódi méretei a tereplejtést kihasználó
bravúros telepítés okán még közelebbről
szemlélve is rejtve maradnak előttünk.
A multifunkcionális sportközpont három – egymással szorosan együttműkö-

Sporttechnológus tervező: Tappler Zita
Generálkivitelező: Fejér-B.Á.L. Zrt.
Vezérigazgató: Schmidt Zoltán
Projektigazgató: Varga László

Konferenciaterem
bejárati részlete.
Fotó: Dénes György


Építészet:
Építész felelős műszaki vezető: Máté-Nyíri Péter
Projektvezető: Kiss József
Építésvezető: Keresztesi Zoltán
Műszaki előkészítő: Varga Norbert
Épületgépészet:
Épületgépész felelős műszaki vezető: Egyed Zsolt
Projektvezető: Dinnyés Ferenc
Építésvezető: Schneider Tibor
Műszaki előkészítő: Molnár Tamás
Épületvillamosság:
Elektromos felelős műszaki vezető: Hegedüs István
Projektvezető: Spindler József
Építésvezető: Halász Imre
Műszaki előkészítő: Vagenhoffer Anna
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Kézilabdacsarnok belső tere

szükséges raktárak és szertárak kapcsolódnak. Az emeleti főbejáratok megformálása merőben eltér a megszokottól.
Az előteret a makoveczi ház a házban
elv szerint, hullámzó térfalú építmények
osztják kisebb egységekre. A közöttük
kanyargó közlekedőkön át, akár egy
erdő fái közül, már belépéskor felsejlik
az impozáns csarnoktér. E térplasztikák
uralják a látványt, a bennük elhelyezett
mosdók és egyéb kiszolgálóegységek
bejárata takarva marad az előtér felől.
Ezzel a gesztussal az előcsarnok eleganciája töretlen, a jelentős számú kiszol-

dő, ugyanakkor igény szerint teljesen
különválasztható –, egységes arculatú
épületrészre tagolódik. Magja egy rendezvénytérként is hasznosítható szabványos kézilabdapálya, melyhez egy 250
fős lelátó tartozik. Ehhez kapcsolódik
egy, az előbbivel méretében és szerkezetében megegyező déli csarnok, ami
változatos erőnléti edzések színtere. Az
épületegyüttes északi oldalát a konferencia-központ zárja le.
A mintegy tízezer négyzetméter alapterületű, funkciójából adódóan nehezen tagolható, 120 méteres épülethomlokzatot
a tetőig felfutó, dísznövényekkel, fákkal
beültetett támfalak sziluettje oldja, így a
park felől nézve sem tűnik a sportkomplexum nyomasztónak. E támfalakról indul
– a gótikus templomok külső támíveihez
hasonlatosan – az egymásba kapaszkodó fák lombkoronáit idéző, bevilágítókkal felhasított tetőszerkezet, mely a két
csarnokra „égboltozatként” borul, az
expresszív formálású külsővel önazonos
belső teret alkotva.
A két önálló csarnokot a tetőszerkezet vasbeton támívei alatt haladó futópálya fűzi össze. A kézilabdapályához
egy oldalra szervezett lelátó, valamint
a földszinten öltözők, irodák, illetve a
Atlétikai és erőfejlesztő csarnok belső tere futópályával
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gálóegység pavilonjai nem elaprózzák
azt, hanem olyan egységes térrendszert
alkotnak, mely végül könnyedén feloldódik a csarnoktérben. Az íves, 31 m
fesztávot áthidaló rétegelt-ragasztott fa
tartószerkezet hálóboltozatként feszül
rá a csarnokokra, majd a belső pillérsoron túllógva, mintegy ellensúlyt képezve
nyúlik bele a főbejárati aulába. Az itt
kialakuló másodlagos tetőszerkezetet
egyedi felülvilágítók szakítják fel, különleges fényhatásokat eredményezve.
Már első pillantásra látszik, s ezt az aulába való belépés élménye csak megerősíti:

28
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A kézilabdacsarnok bejárati előcsarnoka

ez az épület nem rejtegeti magát, közlései világosak és ellentmondásmentesek,
érzéseit – az építéssel és az emberépítéssel – nyíltan éli meg, és épp ilyen nyíltan
közvetíti felénk. A szerkezet, a térrendszer és a belsőépítészet olyan harmóniát
sugall, ami az aréna esetében, számos
külső körülmény és kötöttség okán, még
nem kristályosodott ki. Egyfajta önazonosság ez, amelyen a tervező hitelessége, szabad döntései szűrődnek át. Ez pedig, túlmutatva a tökéletes funkcionális
megfelelőségen, elemi erővel és magától
értetődően (át)élhetővé, szerethetővé teszi a használó számára.
Ebben a léptékben megszokott módszer
manapság a valódi szerkezetek elfedése,
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a belső terek kulisszaszerű felöltöztetése. Ezzel szemben itt maga a szerkezet
is belsőépítészeti elem, mely igazi arcát
mutatja felénk, saját belső logikájából
következően, tiszta statikai rendszerét
hangsúlyozva egyedi és különleges. A kevés anyaggal, markáns színekkel dolgozó, a stadionhoz képest feltűnően letisztult belsőépítészeti koncepció az egész
épületen következetesen vonul végig, és
bomlik le a legkisebb egységekig.
Szokatlan, de az épülettömeg és a működés szempontjából is logikus döntés volt
a konferencia-központ funkció integrálása, mely épületszárny nagyobb rendezvények esetén a kézilabdacsarnokkal ös�szekapcsolható. Az impozáns fogadótér

helyét, egyben az épület sarokpontját a
stadionról ismerős kupola jelöli ki. A főbejárati szinten egy lépcsőzetes nézőterű
nagyobb, míg a mély szinten egy kisebb
terem és egy elnöki tárgyaló található,
melyekhez melegítőkonyha és kávézó
tartozik. A két szint között íves hasítékban futó lépcső vezet át. A nagyelőadó
látszó faszerkezetekkel harmonizáló,
meleg színvilágú vakolt falai egyszerre
otthonos és elegáns belső teret adnak
puhán hullámzó vonalvezetésükkel.
Az épületkomplexum egységeit immár
egy nagy történetbe foglalva, a Pancho
Arénánál megismert anyaghasználat és a
jellemző egyedi építészeti elemek megjelennek a sportcsarnokon is, ugyanakkor

A konferencia-központ előcsarnokának részlete a lépcsőtérrel 
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 A 250 fős konferenciaterem belülről

már egy következő mondatba lépnek át.
Bizonyos szerkezeti elemeket a tervező jól
érzékelhetően továbbfejlesztett, elkerülve
a rutinos, egyszer bevált eszköztárat felvonultató langyos középszert, hogy átvezessen egy következő bekezdésbe, melyet
a szálloda jelentett volna, ha az nem vesz
időközben egészen más irányt, és Dobrosi
tervei szerint valósul meg.
Makovecz Imre munkatársaként Dobrosi
Tamás megtapasztalta az építés közösségalkotó, magasabb emberi minőségbe
emelő drámáját. Ezt szem előtt tartva,
időt és energiát nem kímélve vetette
bele magát az elmúlt tizennégy év során
valamennyi felcsúti feladatba. Maga az
akadémia nemcsak szakmai központ, hanem egyben szellemi műhely is. Az intézmény vezetése nem kizárólag sportolók
képzésére vállalkozik. Olyan fiatalokat
szeretne nevelni, akik az élet más területén is megállják a helyüket. Ezért elvárás volt, hogy az épített környezet mint

jelkép a közösség számára viszonyítási
alapot, megerősítést, büszkeséget adjon.
Ehhez igazodva, kihasználva a mecenatúra anyagi lehetőségeit, nem a funkció
nyers és objektív kiszolgálására helyezte
az építész a hangsúlyt, hanem egy olyan
egyedi vizuális világ megteremtésére, mely
lenyomatot hagy az itt felnövekvő nemzedékben. Ez a hozzáadott érték, a közösségépítő hatás megtérülése azonban nem
számszerűsíthető, nem mérhető pénzben.
Az a kérdés pedig, ami szinte jégpáncélt
vont a sportközpont épülete köré, hogy
vajon az építészet hosszú távon felülemelkedhet-e a politikán, évszázadok óta
megválaszolatlan. Az azonban bizonyos,
hogy alternatívát kínálhat, és pozitív átalakulást ösztönözhet. Dobrosi Tamás
határozott, a megbízó által is támogatott
szándéka a kortárs magyar stadion- és
sportcsarnok-építészet racionális irányzata mellett ezúttal egy olyan alternatívát adott, amely bátran nyúl komplex

formákhoz, szerkezetekhez, de új kontextusban alkalmazza azokat. Olyan, a
makoveczi alaptézisnek megfelelően egylényegű épületet alkotott, ahol a forma, a
tartalom és a használat egymást erősítve
egyensúlyt képez. Ahogy a Pancho Aréna,
úgy a sportközpont esetében is a funkció
kibontását követően az élő és épített környezet áthatása, rezdüléseinek összehangolása vált a koncepció mozgatórugójává.
Egy lépés olyan idealizált térstruktúrák
keresése felé, melyek szerkezetükben tektonikusak, ellentmondásoktól mentesek,
megjelenésükkel, asszociációikkal pedig
az egykorvolt háborítatlan természet közös tudatalatti emlékképét idézik. Ezzel
a mestere által kijelölt úton, képességei
legjavát adva egy új, még kiaknázatlan
irányban, új dimenziókban bizonyította a
szerves építészet létjogosultságát.

With full support from the client, the intention of Tamás Dobrosi was to provide rational solutions for the contemporary Hungarian stadium and arena
architecture. His style is best characterised by the use of complex shapes and structures in an innovative context. In keeping with the prominent ideas
of Makovecz, his building was conceived as an organic entity where form, content and use reinforce each other, and reach harmony. Similarly to the
Pancho Arena, the architectural concept behind the sports centre is driven by the interplay between its function and the subtle influences from the
natural and constructed environment. This is a step towards finding ideal structures of space that are tectonic in structure, free of contradictions and,
through their appearance, evoke the shared subconscious memory of nature in its original pristine form. Putting his best skills to work, Tamás Dobrosi
has proven that organic architecture has great, untapped potential for exploring new avenues.
A kézilabdacsarnok bejárati előcsarnokának részlete
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