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KAPSZULA
Az új Hidegkúti Nándor Stadion épülete a Hungária körúton 

Kezdjük egy magyarázattal. Az új Hidegkúti Nándor Stadion épületéről szóló kritikánk két részből áll. A szöveg első fele 
tavaly októberben, közvetlenül a stadion megnyitása előtt készült, ám végül ennek befejezésétől és publikálásától eltekintettünk. 

Indokként szolgált, hogy akkoriban olyan erős “médiazaj” kerekedett az objektum körül, hogy ebben a közegben a kritikai elem-
zésnek nem volt esélye. Az elmúlt időben az MTK kiesett az nemzeti bajnokság élvonalából, illetve a tervezőiroda az épület 

tapasztalataiból kidolgozta és nemzetközi fórumokon is bemutatta az úgynevezett “ football capsule” épülettípust, ami az ötez-
res kapacitású UEFA 3-as besorolású, építészetileg egyedileg formált, funkcionálisan, akusztikailag, geometriailag rendhagyó, 

zárt, katlanszerű football stadionok új generációjának tervezési elveit határozta meg. Ezek a kis befogadó képességű egységek 
esztétikai értelemben, azonban hasonlatosak tudnak lenni a világ nagyságrendekkel nagyobb, drágább arénáihoz. 

Szöveg: TOR M A TA M ÁS | Fotó: DA N Y I BA L Á ZS | Építészet: H AT VA NI Á DÁ M, SPOR A ARCHITECTS
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MOTTÓ: “KIT ÉRDEKEL, HOGY MIBŐL VAN 
A STADION FALA? A VÉDELMÜNK LEGYEN 
BETONKEMÉNY!” (TORGHELLE SÁNDOR, CSATÁR)
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I. Még az építészeti közélet frontvonalain egyéb-
ként harcedzett kritikust is meglepte az az 
indulatcunami, ami az új Hidegkúti Stadion 
(MTK) átadása kapcsán söpört végig a laikus saj-
tón. Ennek egy része könnyen betudható a stadi-
on-fejlesztéseket okkal övező felfokozottságnak, az 
igen ellentmondásos olimpiai pályázat körüli csa-
tározásoknak, a Liget Budapestről, az ingatlanozó 
politikusokról, a Római Part letarolásáról, az épí-
tőipari korrupcióról, a közösségi közlekedést érintő 
buta beruházásokról szóló, jogosan proteszt hang-
nak. Másfelől a média zaj ezúttal nem pusztán poli-
tikai indíttatású volt, hiszen érintett egy konkrét 
építészi motívumot is, nevezetesen az alapvona-
lak mentén a játékteret lezáró látványos betonfalat.   

Nem is volna ezzel különösebb probléma, hiszen 
az építészet közügy. Következésképp a közvéle-
ményre, vagyis a lehető legszélesebb nyilvánosság-
ra tartozik mindaz, ami építés ürügyén történik, 
kiváltképp, ha az új épület közösségi funkció-
val bír, illetve építésének költségét közpénzből 
(TAO stb.) fedezik. Márpedig kár csűrni, csavar-
ni: a hazai stadion-program közpénzből való-
sul meg. Szóval minden megnyilatkozás érvényes, 
nincs diszkreditálható vélemény, nincs méltatlan 
indulat ebben a témában. Írjon mindenki, szólal-
jon meg mindenki, akinek fontos, hogy mire köl-
tik el az adóját, vagy éppen magáncégek adóiból 
kivont közterheit. Ráadásul a látszóbetonfal (néhol 

“Siratófal”), illetve a kapu mögötti lelátok elha-
gyásával készült alapkoncepció alkalmat adha-
tott volna arra, hogy az építész szerepével, dön-
téseinek céljával, logikájával is megismerkedjen 
a laikus közvélemény. Sajnálatos módon a média-
csatározások közepette a tervezőt szinte min-
den újságíró elfelejtette megkérdezni arról, hogy 
valójában mit és miért rajzolt meg úgy, ahogyan 
később megvalósult. A vélt valóságok útvesztő-
jében az alkotó, az építész teljességgel eltűnt.    

2014-ben az Élet és Irodalom hasábjain (LVIII. 
évfolyam, 12. szám) a felcsúti Pancho Aréna kap-
csán írtam le azt a gondolatot, miszerint a “Vál-
völgyi Katlant” valójában problémás az építé-
szetkritika hatókörén belül értelmezni. Felcsúton 
épületformájú “ideológikus-illusztrációról”, “ide-
ológiai skanzenről, panoptikumról” van szó, nem 
építészeti tettről. Hogy az ideológiáknak van-e esz-
tétikuma, és ennek bármiféle köze van-e az épí-
tészetkritikához, azt továbbra is erősen kétlem. 
Abban azonban biztos vagyok, hogy a Hideg-
kúti-stadion épületét kizárólag politikai térben 
bemutatni súlyos hiba. Ez az épület megérdem-
li azt, hogy valódi kortárs építészeti elemzés tár-
gyává váljon akár a laikus médiában is. Hibás 
tehát az a megközelítés ez esetben, ami képtelen 
a politikától független kritikát írni az épületről. 

Bordás Péter vezető tervező meghívására egy 
esős, borús októberi napon járhattam az épületben, 

amin akkor még kivitelező brigádok dolgoztak 
ugyan, de lényegében késznek volt tekinthető. A ter-
vező több házáról írtam régebben, köztük a deb-
receni Nagyerdei Stadionról is (OCTOGON 
2014/05(113.), ami kapcsán volt lehetőségem a sta-
dionépítészettel kapcsolatban néhány dolgot végig-
gondolni, néhány részéletkérdéssel megismerked-
ni. E sorok megírása előtt több cikket is elolvastam 
az új Hidegkútiról. Ezek hatására kétféle döntést 
hoztam. Egyrészről az írások túlnyomó része a belé-
pőjegy árainak mértékéről, a finanszírozás, a költ-
ségnövekedés, a “politikai nyomulás” elemeivel 
foglalkoztak, amelyekhez nincs túl sok hozzáfűzni-
valóm. Építészetkritikusként azonban továbbra is 
érdekelt, hogy egy építészeti alkotóelem, nevezete-
sen egy látszóbetonfal, hogyan került az indulattól 
fűtött sajtóbeszámolók homlokterébe. Rendkívüli 
ugyanis, hogy a laikus média építészeti részletkérdé-
sekkel foglalkozzon. Az új stadion kapcsán azonban 
a sajtó jelentős része sem kiköpni, sem lenyelni nem 
volt képes azt, hogy a kortárs építészet egyik meg-
határozó eleme a látszóbeton, amiből nemritkán 
falak, térfalak épülnek. Ez a megoldás ugyanakkor, 
több részmegoldással együtt, az új épület kulcsele-
me lett. Olyan léptéket kölcsönzött az új arénának 
és főként olyan akusztikai jellemzőket tett lehető-
vé, ami a világ nagy és híres stadionjainak sajátja. 
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II. Ha a sajtó megkérdezte volna az építészt arról, 
milyen logika mentén alakult ki az MTK-stadion 
jellegzetes alapkoncepciója, akkor talán ők is tisztá-
ba lettek volna azzal, hogy az eredeti atlétikai pályá-
val is rendelkező küzdőteret kelet-nyugati tájolás-
tól kilencven fokkal el kellet forgatni az új előírások 
miatt (benapozás). Így az észak-déli hossztengellyel 
az új stadion csak úgy fért el a két villamosvágány 
közé szorított eredeti telken, ha a két kapu mögötti 
lelátókaréj helyett az a bizonyos fal épül fel, aminek 
szögtörései, magassága, szélessége akusztikai elem-
ként, hangvisszaverő-felületként funkcionál. Bordás 
Péter úgy fogalmazott a bejárás során: ez a kényszer 
lehetőséget teremtett arra, hogy a legrosszabb néző-
téri élményt nyújtó széksorok ne is épüljenek meg, 

hanem csak az ideális két hosszanti lelátómező. 
A fal tehát léptéket, némi monumentalitást, lát-

ványos kortárs építészeti karaktert ad, miközben 
számítógépes modellezés révén olyan akusztikai 
“ernyőt” biztosít, ami kisebb számú szurkolói lét-
szám hangját is képes felerősíteni. A lépték meg-
teremtéséhez ezen kívül a tetőzet acél tartó és 
feszítő szerkezeti elemei, a fedést biztosító memb-
rán karosszériaformájú dinamikus ívei, hullá-
mai járulnak hozzá. Eközben a játéktér szintje 
az eredeti “mélyedés” szintjén maradt, amely-
nek révén a Hungária körút felől érkező szur-
kolók a stadion előtti dísztérről szinte néhány 
lépéssel a lelátóra jutnak, míg az átellenes olda-
lon felépülhetett egy többszintes, irodák és egyéb 

kiszolgálóhelyiségek elhelyezésére szolgáló épü-
lettömeg, valamint ennek folytatásában a fel-
színi parkolók. Ezt a billenést a tetőzet alatti, 
a pályát övező, kissé trapéz alakúvá torzuló vasbe-
ton épületkeret egyenlíti ki. Végül minden a helyé-
re kerülhet és az épület oldalszárnyaira, sarkaira, 
északi és déli rövid oldalai mentén zárt közössé-
gi terek, majdani étterem, stb. épülhet, de helyet 
kapott a vendégcsapat buszának parkolására szol-
gáló nyitott-zárt, oszlopos homlokzati szakasz is.

Személyes meglátásom, hogy a “football capsule” 
épülettípus kidolgozásának alapgondolata, illet-
ve a tervezők előtt álló legnagyobb kihívás a monu-
mentalitás hatását megteremteni képes, nagy-
szabású, erőt, lendületet sugárzó stadionépület 

As autectcullent reici quas nobit 
voluptas simaximus am, officie 
ndestiaspe lam aci que non

As autectcullent reici quas nobit 
voluptas simaximus am, officie 
ndestiaspe lam aci que non

As autectcullent reici quas nobit 
voluptas simaximus am, officie 
ndestiaspe lam aci que non



66 67

megszerkesztése volt a gazdasági, funkcionális igé-
nyek, lehetőségek figyelembevételével. Bárhogyan 
vesszük, de egy kötéltáncról van szó, hiszen tagad-
hatatlanul a tömegben, nagyságban van az iga-
zi erő. Mindazonáltal az MTK megfelelő törté-
neti, kulturális háttérrel rendelkező csapat, ahol 
baráti, családi kapcsok fűzik össze a szurkoló-
kat, ahol vad ultrák helyett, idős urak és unoká-
ik köpködik a szotyihéjat. Ez a miliő pedig a látot-
tak alapján a jó játékhoz egyelőre vajmi kevéssel 
járult hozzá, ugyanakkor a szurkolói közösség 
jövője szempontjából megfelelőnek tűnik.                
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A Graboplan cégcsoport magas minőségű, 

PVC, teflon, szilikon bevonatos műszaki tex-

tíliákból készülő tető-, illetve homlokzati lefe-

désekre specializálódott győri székhelyű cég. 

A vállalat világ vezető ponyvakonfekcionálói 

közé tartozik, modern gépparkja, membránok 

gyártmánytervezésére szakosodott mérnökei, 

tapasztalt gyártó szakemberei és professzio-

nális szerelőcsapata közreműködésével meg-

rendeléseit világszínvonalú, egyedi termékek-

kel valósítja meg.

Az MTK Hidegkúti Nándor stadion építése 

során cégünk a nézőtér feletti tetőszerkezet 

10.000 m2 nettó felületű feszített membrán-

nal történő lefedését valósította meg PTFE 

bevonatos üvegszövet segítségével, amely 

a beépítéskor még tojáshéj színű, és a nap 

UV sugárzásának hatására nyeri el végleges, 

fehér színét. A membránszerkezetek elsőd-

leges funkciója az árnyékolás, ehhez a hosz-

szú élettartam, a kis felületi súly és a nagy 

szakítószilárdság miatt a PTFE alapanyag az 

építészek kedvence, mivel rugalmasságának 

köszönhetően gazdag formaválasztékot tesz 

lehetővé, és alkalmas különleges  geometri-

ájú, egyedi építészeti létesítmények megva-

lósítására is. 
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Képzeljen el egy biztonságosabb világot, ahol üzletében, üzemében, 
vállalatánál, telephelyén, épületében a biztonságtechnikai eszközök és 
megoldások többet jelentenek egyszerű vagyonvédelemnél! Képzelje 
el, hogy az elektronikus beléptető, épület felügyeleti és video rendszer, 
tűzjelző és oltó berendezés alkalmazása már a tervezéstől a professzionális 
rendszer megoldások telepítéséig és azok felügyeletéig egy vállalat 
kezében van. Képzelje el, hogy rendszereinkkel már akkor is felügyelheti 
vagyonát, ha Ön egy másik országban tartózkodik! Képzelje el, hogy 
biztonsággal kapcsolatban felmerülő problémáira azonnal megoldást és 
profi szakembereket talál! Váltsa valóra elképzeléseit, és lépjen kapcsolatba 
a SPIE csapatával! Onnantól kezdve már minden a mi dolgunk.

Vállalatunk szakemberei 25 éve azért dolgoznak, hogy Ön biztonságban 
tudhassa mindazt, ami igazán fontos. A vállalat piaci bevezetése óta 
európai és hazai viszonylatban is vezető szerepet tölt be az elektronikus 
áruvédelem, biztonságtechnika és tűzvédelem területén. Termék kínálatára 
és szolgáltatásaira a széleskörű lefedettség, az újdonságok és speciális 
megoldások alkalmazása, és a vevői igényeket mindig szem előtt tartó 
magas színvonalú minőség és ügyfél orientált kommunikáció jellemző. 

A SPIE, Ügyfeleit az első kapcsolatfelvételtől kezdve végig kíséri a közös 
munka utolsó mozzanatáig, mert az emberi élet és tulajdon védelme  
a legfontosabb küldetésünk! 

Büszkék vagyunk rá, hogy az  

Új Hidegkuti Nándor Stadion  

biztonságtechnikai beszállítói  

között szerepelhetünk.

ÚJ HIDEGKUTI NÁNDOR STADION
ÉLMÉNY, BIZTONSÁGBAN

SPIE AGIS Fire & Security Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
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www.spie-agis.hu
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