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    A drónról készült felvételen jól 
megfigyelhető a trapézlemez, illetve 
a belső íven polikarbonát fedésű nagyvo-
nalú tetősík, valamint az világítást tartó 
pilonok és a napelemtáblák. 
(Fotó: Perness Norbert)

› Pilonsor hátterében az egykori 
vasgyár csarnokainak romjai. 

    Látvány a hazai szurkolók 
érkezési irányából nézve. 
Előtérben a jegyárusító és 
kiszolgáló pavilondoboz. 
Innen jól látszik a „tribünkehely” 
és a tetőzet struktúrája.

Monumentalitás és ódzkodás tekintetében köz-
tes tartományba tartoznak stadionok. Mert 
bár lépték itt is szinte befogadhatatlan, még-
is közösségi térről van szó, amit ha megtölte-
nek emberek, akkor elképesztő élményenergiák 
szabadulhatnak fel, ami mégiscsak humani-
zálni képes léptékből eredő anomáliát. Össze-
tett problémafelhő ez. Tagadhatatlan, stadionok 
férfias, macsó terek, gazdasági és egyéb hatal-
mi reprezentáció objektumai, mégis képesek 

KÖNNYŰ BELÁTNI, HOGY AZ ÉPÍTÉSZETI 

LÉPTÉK KÉRDÉSE ELSŐDLEGES SZEREPET 

TÖLT BE A KRITIKAI ELEMZÉS SZEMPONT-

RENDSZERÉBEN. TALÁN AZT SEM KELL 

KÜLÖN HANGSÚLYOZNI, HOGY NEM PUSZ-

TÁN A KRITIKUS SZÁMÁR A NEHEZEN

KEZELHETŐ AZ ÉPÍTÉSZETI MONUMEN-

TALITÁS, KIHÍVÁSOK ELÉ ÁLLÍTJA EZ AZ 

ÉPÍTÉSZT IS. VALAHOGY ÚGY VAN VELE 

UGYANIS AZ EMBER, HOGY A „SMALL IS 

BEAUTIFUL” (SCHUMACHER-KHOR), VAGY-

IS A „CULT OF BIGNESS”-KRITIKÁJA NEM 

SZORUL BELE A KÖZGAZDASÁGTANBA, 

HISZEN AZ ŐSI ÖSZTÖN NEM CSAK A GAZ-

DAGOKKAL ÉS HATALMASOKKAL SZEM-

BEN, ÁLTALÁNOSSÁGBAN A BONYOLULT, 

ÖSSZETETT, NAGY EMBER ALKOTTA TÁR-

GYAKKAL KAPCSOLATBAN IS JELLEMZŐ.

ANYAMÉHLAKÓ, BEVACKOLÓDÓ AZ 

EMBER, A CSILLAGOS ÉGBOLT VÉGTELEN-

SÉGE, A TEMPLOMI FENSÉGESSÉG AZ ISTE-

NEK TARTOMÁNYA. 

legendák mitikus terévé válni, nemzeti érzé-
sek, hősök, identitás, lokálpatriotizmus szen-
télyévé. Miközben ezt írom, éppen labdarúgó-
világbajnokság van, Izland, Mexikó, Panama, 
(másfelől London 1953, Bern 1954, Irapuato 
1986), talán sejti olvasó, hogy miről beszélek.
Mielőtt új Diósgyőri Stadion épületéről beszél-
nék, kontextus pontosabb megértése okán enged-
jenek meg néhány vargabetűt még. Nemrégi-
ben olvastam Yuval Harari kissé túlsztárolt, 
ugyanakkor valóban figyelemreméltó köny-
vét, Homo Deus címűt. Ennek egyik, emberi civi-
lizáció és természeti környezet viszonyát illuszt-
ráló gondolatmenete pont témánkba vág. 
Amikor I. Ferenc felépíttette Château de 
Chambord kastélyt Loire-völgyében, ami-
nek kertjében 16. század elején jelent meg 

A DIÓSGYŐRI 
ACÉLGYÁRTÁS 
TRADÍCIÓJÁRA 
IS UTAL

›

›
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VALAMI JAPÁNOS, 
METABOLISZTIKUS, 
NOHA A 
PAGODATRADÍCIÓT 
FELÜLÍRÓ 
KARAKTER először növényzet egy olyan módon, aminek rég-

múlt agrokultúrája felől vizsgálva semmi értelme 
nincs, leszámítva szépség új, humanizált esztéti-
kumát, hatalmi reprezentáció új formáját, embe-
ri közösség új belső viszonyrendszerét, épületet 
teret körülölelő pázsitot. Hosszan fejtegethet-
nénk, hogyan lett aztán pázsit privát családi 
házak, büszke fehér (?) férfiak nyírta előkertje-
inek dísze, éke, de fontosabb ennél Harari uta-
lása stadionok gyepére. Itt küzdő, háborúzó fér-
fi dominálta emberi közösség természetfeletti 
győzelmét, hatalmát is kifejezi. A stadion gyepe 

csatatér, bajvívó sík, nemzeti közösségek erő-
felmérőjének szimbolikus tere. Szentség, embe-
ri faj dominanciájának, hatalmának „meg-
testesítője”. Éppen ezért is vegyük komolyan 
mindazt, ami egy stadion megépítésénél, meg-
tervezésénél, használatánál valójában történik.
Tovább gondolva stadiontervezés, -építés és 
-használat tágabb összefüggéseit, járjunk most 
kicsit, közelítsünk immár, érkezzünk meg Diós-
győrbe! E sorok írója ettől stadiontól, két kilo-
méterre született, Vasgyári Kórházban, hetve-
nes évek elején. Nem itt nőtt fel lényegében, de 
szinte minden lényeges ideköti. Miskolcot, Diós-
győrt elmúlt 30 év legfájdalmasabb urbanisz-
tikai, építészeti, szociológiai csődjének látom. 
Ennek befogadó, kelet-magyarországi modern 
metropolisznak, etnikailag is sokszínű, izgal-
mas, fürdőivel, várával, természeti környezeté-
vel (Lillafüred, Tapolca, Bükk, Csanyik stb.), 
egyetemével sikerre ítélt mérnök- és szakember-
városnak politika nem adott esélyt arra, hogy 
talpra álljon. Építészetében megerőszakolt, 

Erős vertikális hangsúlyok 
jellemzik a klubépületet. 
A parkolóból hangsúlyosan 
emelkedik ki a stadion, aminek 
a tetőzte alatti kifelé dőlő sík 
vonzza a tekintetet.

A tetősík és a tribünök közötti 
áttörés feltárja a szerkezeti 
megoldásokat, illetve oldja 
a léptékből adódó monu-
mentalitást.
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    Szép interferenciák, 
moaréhatás teszi izgalmassá 
a tetőzet belső felszínének 
alumínium-rács borítását.

értékeiben, erőforrásaiban, iparában szemét-
re dobott, kifosztott város. Ha volt egyálta-
lán ilyen versengés, és ez nem pusztán privát 
kitaláció, időben visszaírt történelemhamisí-
tás, akkor Kelet-Magyarországon valamilyen 
oknál fogva Debrecennek kellett győznie régi-
óban. (Bocsánat ezért, de gyermekéveim Deb-
recenhez kötnek, fél szívem Alföldé, másik fél 
maradt hegyek között, így talán megenged-
hetem magamnak ezt mondatot.) Éppen ezért 
vált fontossá, hogy stadion épül Diósgyőrben, 
éppen ezért válik fontossá, hogy milyen építé-
szeti színvonalat képvisel létesítmény. A jó épí-
tészet ugyanis remény pillanata. Maga jövő-
re vonatkozó optimista kinyilatkoztatás. Nem 

túlzás, nem patetikus mindez, ha eszünkbe 
jut lerongyolódott baszk iparváros, Bilbao pél-
dája, vagyis Gehry és Guggenheim Múzeum. 
A lépték, monumentalitás, város, közösség éle-
tében játszott szerep tekintetében nagy elvárá-
sokkal érkeztünk meg tehát egykori acélmű nyu-
gati végének vonalában, Lillafüred felé egyre 
szűkülő Szinva-völgy tengelyében, városon átve-
zető fő közlekedési vonal mellett elhelyezke-
dő régi, elbontott stadion helyén felépült új aré-
nához. Ilyen léptékű, parkolóplatók betonjával 
övezve szinte szoborszerűen álló épülethez tör-
ténő megérkezésnél van egy első benyomás, ami 
általában valamiféle referencialitást tükröz. Van 
ebben futópályát, vagyis ovális kontúrt elhagyó, 

éles, hegyes, izgalmas sarkokból, elegáns, kar-
csú, magas pilonokból, lebegő, de fegyelmezet-
ten feszes tetősíkból, illetve karakteres horizon-
tális vonalakból szerkesztett stadionban valami 
japános, metabolisztikus, noha pagodatradíciót 
felülíró karakter. Nem kell ezzel meglátással fel-
tétlenül egyetérteni, de tömeg, lépték nagyságá-
ból fakadó kihívást racionális, mérnöki szépség-
gel feloldó, szerkezeteket őszintén megmutató, 
jól olvasható alapkarakter esztétikuma kapcsán 
talán mégsem nagy tévedés mindezt belelátni. 
A kidőlő síkok „kelyhével” kapcsolatban műle-
írás így fogalmaz: „A stadion markáns tetővel 
fedett tömege egy ezüst kehely formáját idézi. 
A stadion karakterét lelátó aljára, és nagy kiülésű 

VISSZAFOGOTT, BEFOGADHATÓ ÖSSZKÉPET 
ÉRZÉKELÜNK, MINTSEM AZ ÉPÜLETELEMEK 
NYOMASZTÓ MÉRETÉT 

›
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As autectcullent reici quas 
nobit voluptas simaximus am

tető alsó síkjára rögzített, terpesztett fémle-
mez burkolat adja. Ezzel megoldással két karak-
teres elemre (lelátó kehely, tető) bomlik tömeg. 
A nagy tömegalkotó elemek és köztük lévő 
»árnyék fugák« könnyed, lebegő stadion-
képet eredményeznek. A lelátóhoz csatlako-
zó város- és vendégoldali, földszintes épület 
és négy szintes főépület kifelé döntött oldalfala-
iból induló keretezés szálcement burkolatú felü-
lete erősíti lelátó szétnyíló, kehelyszerű tömeg-
hatását.  Az erősen kinyúló tető látványát lelátó 

felső széléből konzolosan kinyúló ferde vilá-
gító karok tagolják. A világítás egyenes foly-
tatása lelátó alatti körüljáró világításának, így 
esti fényben fénnyel íródik ki stadion szétnyí-
ló struktúrája. A lelátó tetején körbefutó mell-
védről nagy teljesítményű lámpák világítják 
meg enyhén csillogó, alumínium burkola-
tot, amitől tető hatalmas fényvetőként visel-
kedik.”  Pottyondy Péter és tervezőtársai tehát 
rátaláltak egy mérnöki eleganciát, identitáskép-
ző tradíciót képviselő építészeti nyelvre, ami 

képes kezelni hatalmas lépték monumentalitá-
sát. A negatív irányú, kidőlő, fém borítású tribün-
szerkezet és tetőelem kapcsolata, viszonya szép 
arányban bontja fel külső megjelenés nagyságát.    
Fontos tehát meglátni, hogy 17 500 m2 beépí-
tett területű, 14 680 férőhelyes stadiont diós-
győri acélgyártás tradíciójára is utalva olyan ter-
pesztett fémlemez (egész pontosan a súly és a 
korrózió miatt alumínium), illetve előre gyár-
tott vasbeton pilonokra állított, acél tartószer-
kezetű, 15 200 m2-es acél trapézlemez borítja, 

« Letisztult terek 
a klubházban.

› A hazai csapat öltözője.

› Skybox enteriőrje 
a nézőtér fölött.
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Beépített terület: 17 500 m2 

Férőhely: 14 680 fő

Megbízó:

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG

Lebonyolító: 

BERUHÁZÁSI, MŰSZAKI FEJLESZTÉSI, 

SPORTÜZEMELTETÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI ZRT. 

Generál tervező: KÖZTI ZRT.

‹ Rendhagyó megoldás 
a pilonba beépített 
fénysáv a stadion külső 
világításánál.

› Fényvetőként működnek 
az áttört alumíniumborítás 
elemei, ráadásul szinte 
transzparens, áttetsző, 
könnyed hatást keltenek 
a hatalmas szerkezeteken, 
felületeken.

‹ Jól szervesül, betagozódik 
az épület kontúrjába, 
a bátran előreugró tető alá 
szervezett klubépület. 

ami könnyedséget, eleganciát, anyaghasználatában 
egyneműséget sugároz. Ezeket acélsíkokat értel-
mesen tagolják fehér, keretező párkánysávok. 
Természetesen lelátóra érkezve már játéktér gye-
pe és lelátók üléssíkjai nyűgözik le szemlélődőt, 
ám itt is inkább visszafogott, befogadható összké-
pet érzékelünk, mintsem épületelemek nyomasz-
tó méretét. Jól szervezett, könnyen használható tri-
bün alatti közlekedőrész, miközben klubépület 
és zárt rendezvényterem, valamint skyboxok 
sora szervesen integrálódik nagy egészbe. 

Nem pontosan azonosítható eszközökkel, de 
még biztonsági kerítések el lenére is az kri-
tikus érzése, hogy épület közel enged magá-
hoz, „kehely” külső szerkezete szinte „töl-
csért” képez. Jó érzés úgy körbejárni épületet, 
hogy szinte végig fejünk felett érezzük tetősí-
kot. Mintha különös gondoskodással, egyértel-
mű gesztussal stadion körös körül város egésze 
felé nyúlna ki. Fontos, szerethető, megjegyez-
hető gesztus ez városnak és talán egész régió-
nak: egy fedél alatt, együtt, közös, célokért.     

Építészet: POTTYONDY PÉTER, 

POTTYONDY BENCE, KISS ÁDÁM,

ÁTS-LESKÓ ZSUZSANNA, TÓTH BALÁZS, 

JEBUDENSZKI KRISTÓF 

-KÖZTI ZRT.

Statika:  HEGEDŰS PÉTER 

-HEGEDŰS ÉS MIZERE KFT.

Környezet: 

POTTYONDY FLÓR A,

LIZICZAI SÁNDOR - PARK TERV STÚDIÓ KFT.

Belsőépítészet: BARNA GYULA, 

DÖBRÖNTEI NÓR A 

-INTERIOOR ONE KFT.

Pályatechnológia: SIFFEL GÁBOR 

-E-SPORTS KFT.

Generál kivitelező: PINTÉR LAJOS, 

SHILLING BALÁZS 

-MARKET ÉPÍTŐ ZRT.
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Vállalatunk a magyar előregyártott vasbe-

ton elemgyártás beszállítója már 25 éve. 

A vasbeton előregyártás a 20. század egyik 

legmeghatározóbb építészeti találmánya. 

A legkisebb építési munkáktól kezdve a leg-

nagyobb beruházásokig nagy sikerrel alkal-

mazzák őket. Az elmúlt időszakban fellen-

dülőben lévő építőiparnak köszönhetően 

a betonelemgyártás és az azt kiszolgáló háló-

zatok is egyre nagyobb kihívások elé néznek. 

A DVTK-stadion is egy ilyen nagy feladat volt, 

és örömünkre szolgált részt vállalni belő-

le. A Loschán Kft. teljes vállalati struktúrá-

ját úgy alakítottuk az elmúlt pár évben, hogy 

minél szélesebb körben részt tudjon vállalni 

a betonelemgyártók munkájából. Vállalatunk 

egyik részlege az elemgyártáshoz nélkülöz-

hetetlen, minden projekthez egyedileg ter-

vezett sablonok gyártására rendezkedett be. 

A jelenleg folyamatban lévő fejlesztések 

is az acélszerkezetgyártás modernizálására 

fókuszálnak, ezek egy része uniós pályázati 

forrásokból valósul meg. Legnagyobb és leg-

régebbi részlegünk a betonelemek gyártá-

sánál használt szállító és rögzítő rendszerek 

specialistája. Legnagyobb előnyünk a gyor-

saság. Termékeink CE tanúsítvánnyal ren-

delkeznek. Emelőköteleink, emelőszemeink, 

kovácsoltfejű szállítóelemeink, ankersínjeink 

és minden termékünk, melyek terhelésnek 

vannak kitéve ÉMI minősítéssel is rendelkez-

nek. A stadion építésénél használt alap-pillér 

kapcsolatokat egyedi megrendelés alapján, 

külön erre a projektre fejlesztve gyártot-

tuk, és minősíttettük szorosan együttmű-

ködve a generálkivitelezővel és a szakmai 

hatóságokkal. Célunk a magyar építőipar 

oly mértékű kiszolgálása, hogy ne függjön a 

A Loschán Kft. acélszerkezet gyártó részlege a DVTK-stadion építésénél felhasznált egyes
előregyártott betonelemek öntéséhez gyártott sablonokat, a már több mint negyed évszázados 

múlttal rendelkező betonelem-szállító rendszereket gyártó üzletágunk pedig az elemek 
emeléséhez szükséges szállító-rögzítő rendszereket, illetve egyedi gyártású alap-pillér 

kapcsolatokat biztosított.

A BETONSABLONOK GYÁRTÓJA
Minőség, szakszerűség, gyorsaság

Loschán Kft.

7745 Olasz, Kossuth Lajos u. 80.

Tel.: (+36-69) 557 110

E-mail: loschan@loschan.hu

Web: www.loschan.hu

külpiacokon lévő magas áraktól és szállítá-

si határidőktől, így a magyar kivitelezőknek 

hazai előnyöket juttatunk.

Előnyei:
• Előzetesen felmért és kialakított logisztikai rendszer szinte valamennyi szakipar számára
• Több száz termék azonnali elérhetősége az építkezés helyszínén, rugalmas pénzügyi megoldással
• Folyamatos rendelkezésreállás és műszaki tanácsadás

A WÜRTH LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSAI 
AZ ÉPÍTŐIPAR SZÁMÁRA 
ÉPÍTŐIPARI KONTÉNERREL A DVTK STADION ÉPÍTKEZÉSEN

Würth Szereléstechnika Kft.    2040 Budaörs, Gyár utca 2.    T +36 23/418-130, F +36 23/418-137    info@wuerth.hu     www.wuerth.hu
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TUDÁS, STABILITÁS ÉS INNOVÁCIÓ 

KÉSZ Ipari Gyártó Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 8/A.

Telefon: +36 76 515 200

E-mail: steel.sales@kesz.hu

www.keszgyarto.hu

Milyen feladatokat láttak el a projektben?

A projektben szakkivitelezőként vettünk részt. 
Feladataink közé tartozott az acél tetőszerke-
zet tervezése, gyártmánytervezése, gyártá-
sa, illetve helyszíni beépítése, valamint a tető-
szerkezet héjalása, maga a lemezlefedés és 
az orr részen lévő polikarbonát bevilágítósáv 
kivitelezése, beleértve a vízelvezető rendszert, 
illetve vápákat. 

Mennyi idő alatt zajlott le a projekt?

Elég szoros ütemezés volt: a tervezési folya-
mat 2016 novemberében kezdődött meg, a 

kivitelezés pedig 2017 tavaszán. A gyártás a 
kivitelezés előtt egy hónappal kezdődött el. A 
munkák ránk eső része tavaly ősszel le is zárult. 

Melyek voltak a legnagyobb kihívások a csa-
pat számára?

A szerkezet gyártástechnológiailag viszonylag 
komplikált. Vannak benne hegesztett lemez-
ből készített részek, de rácsos tartómodul is, 
tehát különböző gyártástechnológiákat kel-
lett kombinálnunk egy tartón belül. További 
kihívást jelentett, hogy a szereléstechnoló-
giát úgy határozzuk meg, hogy a lehető leg-
gyorsabb munkavégzést tegye lehetővé. Arra 

törekedtünk, hogy minél több dolgot elősze-
reljünk a földön, és utána daruval helyezzük 
a helyére. Ez egy jól működő módszer, hisz 
a munka a hatékonyságát növeli, ha közben 
kevesebb időt töltünk a magasban. A földön 
kettesével szereltük előre a tartókat, és úgy-
nevezett páros emeléseket hajtottunk végre. 
Mivel a csatlakozási pontok fent, a vasbeton 
pillérek tetején vártak minket, nagyon ponto-
san kellett mindent bemérnünk. Egy ilyen eme-
lés egyébként 25 tonna súlyú volt és egy 220 
tonnás daru végezte. A tartókat végül sike-
rült beemelni úgy, hogy közben más munka-
folyamat is zavartalanul zajlott. A technikai 
nehézségek mellett egy más jellegű kihívás-

sal is meg kellett küzdenünk: a 2016-2017-ben 
jelentkező nagymértékű emberi erőforráshi-
ánnyal, amit a gyártás és a kivitelezés eseté-
ben is pótolnunk kellett.

Hányan dolgoztak a projekten?

A projekt operatív irányítását Aranyos Mátyás 
projektvezető, két építésvezető és egy műsza-
ki előkészítő kollégánk végezte. Dolgozott a 
projekten még egy gyártási projektmenedzser, 
és állandóan 40-45 fő fizikai munkás. 

Milyen tapasztalataik vannak még hasonló 
projektekben?

Több stadionépítésben is részt veszünk. A 
legnagyobba is mi építjük az acélszerkeze-
tet. Ezen kívül épp zajlik a Videoton és az 
Illovszky Rudolf Stadion (Vasas-stadion) épí-
tése. Most kezdtük el a szegedi stadion mun-
kálatait is, ahol nem csak az acélt, hanem a 
vasbeton szerkezetet is mi szállítjuk. 

Milyen tevékenységeket folytat még a cég?

Mindig több projekt fut egyszerre, jelen-
leg is 14-16 projekten dolgozunk. Kecskemé-
ti gyártóbázisunkon acélszerkezeteket, épí-
tészeti lemeztermékeket, épületvillamossági 
kapcsolószekrényeket gyártunk és jelentős 
exportot is bonyolítunk. Gyártási kapacitásunk 
már eléri az 1200-1300 tonnát is havonta. Az 
operációs partnerekkel közösen éves szinten 
18 ezer tonnát is le tudunk gyártani. 

A DVTK-stadion esetében a generáltervező a 
Közti Zrt. volt. Velük milyen volt a közös mun-
ka?

Már több közös projektünk is volt Pottyondy 
Péterrel és csapatával. Ismét nagyon jól 
tudtunk együtt dolgozni és szerintem sike-
rült egy szép és maradandó dolgot létrehoz-
nunk együtt.

A KÉSZ Csoport Magyarország egyik legnagyobb építőipari vállalatcsoportja és az ágazat 
meghatározó szereplője a közép-európai régióban is. A KÉSZ Csoport célja, hogy kimagasló sikerei 
révén nemzetközi szinten képviselje a hazai vállalati értékeket. Ilyen siker számukra a diósgyőri 
stadion is, melynek munkálatairól Barócsi Róbert, gyártásszerelési ágazati igazgató mesélt.
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LÁTVÁNY 100 SZÁZALÉK FELETT

Bő egy évnyi munkát adott a DVTK-stadion 
a rendezvénytechnika rendszerek tervezé-
sével, létesítésével, fejlesztésével foglalkozó, 
a projektben alvállalkozó Visual Europe Group 
szakemberei számára. Átlagban 5-10 munka-
társuk dolgozott a vizuáltechnikai rendszerek 
kialakításán, és a stadion működésében fon-
tos szerepe van a cég saját fejlesztésű sport-
szoftverének – erről is beszéltünk Hódi József 
projektmenedzserrel. 

Egy sportlétesítménynek, esetünkben a DVTK-
stadionnak rendezvénytechnikai szempontból 
milyen sajátosságai vannak?  
Dolgoztunk már sportlétesítményen - pld. 
a Tüskecsarnokban, a székesfehérvári Csitáry-
uszodán, a Műjégpályán -, így ezeket a tapasz-
talatokat fel tudtuk használni ennél a feladat-
nál. A DVTK-ban beépített rendszereink három 
szegmensre oszthatók: a két eredményjelző, 
ezeket a stadion acél tetőszerkezetére kel-
lett felrögzítenünk, pontosabban onnan eresz-
tettük be a pálya fölé. Ezeken felül van az ún. 
perimeter, az a reklám- és szponzormegjele-
nítésre alkalmas keskeny-hosszú elemcsík, amit 
a pálya hosszanti oldalára installáltunk. Aki 
a létesítményben jár, kisebb displayeket, moni-

torokat is láthat, közel 80 darabot telepítettünk 
ezekből a távvezérelhető egységekből: vagy-
is az általunk létesített technológia „harmadik 
lábát” egy digital signage jelenti. Ezek a moni-
torok a közönség tájékoztatását látják el, olyan 
információkra gondoljon, mint például a büfé 
aktualizálható kínálata, irányjelzés, különfé-
le információk megjelenítése – a monitoro-
kat a büfé területén, az öltözőkben, az orvos 
szobában, a skyboxokban, folyósokon, a léte-
sítmény legkülönbözőbb részein helyeztük el.  

A megváltozott közvetítéstechnológia 
(HD-közvetítés), a LED-világítás bevezeté-
se a sportlétesítményekben mit követel meg 
azoktól a rendszerektől, amiket önök vittek be 
a DVTK-stadionba?
Az alapvető az, hogy még a nappali fénynél és 
kültéren is megfelelő képminőséget kell bizto-
sítani a megjelenítő-rendszerekkel. Mi 7000 
nites kijelzőket szereltünk fel, mert ezek meg-
felelnek ennek az elvárásnak. A telepített LED-
falaink a technológiájukat tekintve eltérőek: 
az eredményjelzők DIP LED-es, a perimeter 
pedig SMD LED-es, ez utóbbinál éppen a köz-
vetítés, a kamerakép miatt a fényerőt vissza 
kellett vennünk a teljes fényerejéhez képest 

Visual Europe Group

web: www.vegroup.hu

e-mail: info@vegroup.hu

tel.: +36 1 430 0408

a töredékére, a frissítési frekvenciájának pedig 
sokkal magasabbnak kell lennie, mint az ered-
ményjelzőknek.

Mikor léptek be a kivitelezés folyamatába? 
Elsőként az eredményjelzőt lehetett szerelni, 
így akkor – már egy korai fázisban – érkeztünk, 
amikor már az acélszerkezet elkészült. Aho-
gyan folyamatosan formálódtak a belső részek, 
mi is úgy haladtunk a displayekkel, a stúdió-
kialakítással, a vezérléstechnikával, és ami-
kor már a pálya is készen volt, akkor vittük be 
a perimetert. 

A „stúdiókialakítás” azt jelenti, hogy egyetlen 
helyiségből vezérlik a teljes rendszert? 
A rendszerek vezérlése valóban egyetlen stúdi-
óból, viszont független rendszereken keresztül 
történik. Ennek több oka is van, egyrészt egy 
helységből történik a vizuáltechnikai és hang-
technikai vezérlés, így a különböző rendsze-
rek kezelői szorosabban tudnak összedolgozni, 
de ami különösen fontos, hogy üzembiztonsá-
gi szempontból jobb a vizuális rendszer szét-
tagolása: ha az egyik rendszer valami miatt 
meghibásodik, akkor a többi ettől függetlenül 
biztonsággal képes működni.

Az körvonalazódott számomra, hogy lényegé-
ben sztenderd rendszerekkel dolgoztak. Volt 
valami specialitás? 
Alapvetően „gyári” rendszereket alkalmaztunk, 
de a projekt folyamatában, a megrendelői, üze-
meltetői kérések alapján megfogalmazódott, 
hogy egyéni rendszerelemre is szükség lesz, 
így egy saját, Visual Europe Group-fejlesz-
tésű, speciális sportszoftver vezérli az ered-
ményjelzőt. Ezt már korábban is telepítettük 
más sportlétesítményben, mert nem futball-
specifikus, így 16 különféle sportágra is alkal-
mazható. Egyebek mellett azon túl, hogy neve-
ket, eredményeket képes kivetíteni, animációk, 
vizuális effektek megjelenítésére is tökéletes.  
(Molnár Szilvia) 

A H O L  A Z  Á T G O N D O L T  K O N C E P C I Ó 

A  K I VÁ LÓ  M I N Ő S É G G E L  TA L Á L KOZ I K . 

A H O L  A  KÖZ Ü L E T I  P R O J E K T E K  T E R É N  I S 

E G Y E D I  J E G Y E K  H O Z H A T Ó K  L É T R E . 

A H O L  A Z  Ö T L E T E K  M E G K Ü LÖ N B ÖZ T E T N E K 

A  V E R S E N Y TÁ R S A K TÓ L .

J A B  A N S T O E T Z  KÖ Z Ü L E T  -  VA LÓ S Í T S A  M E G 

V E L Ü N K  A Z  E L K É P Z E L É S E I T !

JAB JOSEF ANSTOETZ KG 

MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET

1126 Budapest, Agárdi út 3/B

Telefon: +36 1 235 6050, 

Fax: +36 1 235 6058

www.jab.de
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Az elmúlt évben érkezett felkérés a Market 

Zrt.-től a design expandált lemezeink 

bemutatására, az eredetileg tervezett 

homlokzati és álmennyezeti burkolóanyag 

kiváltására.  Először a fedett lelátó 

acélszerkezetének álmennyezeti anyagára 

gondolt a kivitelező, de megismerve 

az „Opera” lemez könnyedségét és fontos 

szempontként a gyors beépítését, a lelátók 

alatti területek burkolataként is felmerült. 

A felszerelt mintalemezek csak kis felületen 

„mutatták meg a magukat”, így a vélemények 

megoszlottak egy komplett homlokzat képéről. 

Ezután egy nagyobb méretű mintafal készült, 

ami már eloszlatta a kétségeket és a kezdeti 

kb. 7000 m2 végül 24000 m2 és 106 tonna 

homogén „Opera” burkolattá változott, ami 

a lelátók feletti fedett acélszerkezet belső 

burkolatát és körben a lelátók hátsó oldalának 

külső burkolatát foglalja magába. Fontos 

megemlíteni, hogy a tervezés során a település 

fémipari múltját és jelenét tükrözni kívánó 

megjelenés is elsődleges szempont volt, amit 

a látvánnyal és a felhasznált anyag révén 

sikerült elérni. A MARIANItech - Metmark 

Opera egy 2 mm kiinduló lemezvastagságú 

natúr alumínium design expandált lemez. 

A szem kialakítása hatszög formájú, mérete 

100 x 34 mm. A stég  – vagy nevezhetjük 

„húsnak” is  – 25 mm. 

A lemez teljes magassága 14 mm, légáteresztése 

23%. A modern, de karakteres szemkialakítás 

mellett az áttörtség is jelentősen befolyásolja 

a képet. Szellős, de a hátteret is megfelelő 

mértékben takarja. Rendkívül látványos, 

nagy felületen minden szögből mást mutat, 

és a térbeli alakzatnak, a nyitott szemeknek 

köszönhetően lélegzetelállító fényjátékokra 

A KECSES, FINOM FORMA 
MINDIG VONZÓ

METMARK Kft.

7100 Szekszárd, Arany J. u. 17-21.

+36 74 512 678;  +36 30 309 8383

info@metmark.hu;  www.metmark.hu

képes. Fontos a súlya is  – 4,5 kg/m2 –, ami 

kifejezetten optimális, mivel kevésbé robosztus 

tartószerkezetet igényel, így az nem „rontja 

el”  a felület kecsességét és költséghatékony. 

Jelentős időmegtakarítást eredményezett, 

hogy a lemezek alakítását, az egyedi méretek 

szabását a helyszíni vágással gyorsan és 

pontosan lehetett elvégezni, és a kivitelező 

mérnökei egy kiváló új megoldást találtak ki 

rögzítéshez.

Egy sikertörténet, amikor az esztétikum, a praktikusság és költséghatékonyság találkozik. Az új 
DVTK-stadion lelátó fedésére használt design expandált lemezek egyszerűen vonzzák a tekintetet.

A legfrissebb burkolati trend nagy felületen is bizonyított

ÉPÜLETFELÜGYELETI KIHÍVÁSOK 
EGY STADION ESETÉBEN

A DVTK Stadion az első stadionépület volt 
a Sauter Automatikai Kft. projektjei között. 
Épületautomatikai szempontból speciális épü-
let, ami új kihívásokat tartogatott a cégünk 
számára. Feladatunk a teljes épületfelügyeleti 
rendszer kiépítése volt, amiben az új BacNET 
alapú vezérlő (Modulo 5 - DDC) rendszerün-
ket használtuk. 

Miért egyedi egy stadionrendszer?

Egy ilyen épület esetében nagy fokú energia-
hatékonyság érhető el egy jó épületautomatikai 
rendszer segítségével. Ez oly módon valósítha-
tó meg, hogy az épületet működtető gépésze-
tet összhangba hozzuk a relatíve időszakosnak 
tekinthető és változatos kihasználtságával. Egy 
stadion nem folyamatos működésű. Események, 
rendezvények határozzák meg, hogy mikor mi 
kell működjön és milyen mértékben, amihez 
a rendszer teljesen rugalmas változtatható-
sága szükséges. Ezen felül üzemeltetés szem-
pontjából is jóval egyszerűbben átlátható és 
szabályozható a rendszer, ami fontos, hisz az 
üzemeltetőknek könnyen be kell tudni avatkoz-
ni, módosítani az időprogramokat, változtat-
ni a kívánt hőmérsékleteket 1 kattintással akár 

távolról is. A rendszerünket ezeknek a rugal-
mas igényeknek megfelelően alakítottuk ki. 
Az épületfelügyeleten a Sauter Moduweb 
Vision szoftvert alkalmazzuk, amely modern 
3D-s grafikával ábrázolja az épület vezérelt 
elemeit, továbbá web-es elérhetőséget bizto-
sít gyakorlatilag bárhonnan. Mind mérő, mind 
szabályozó- és vezérlőeszközök tekintetében 
saját, többnyire svájci és német gyártású esz-
közöket használunk, így egy homogén, megbíz-
ható működésű rendszer garantálja az elvárt 
magas szintvonalú üzembiztosságot.

Milyen egyedi megoldásokat kellett megva-
lósítani?

A pálya minden körülmények között alkalmas 
kell legyen a játékra. Jól tudjuk, hogy egy sta-
dionnál az egyik legfontosabb és legkényesebb 
feladat a kimagasló minőségű gyep biztosí-
tása meccsről meccsre. Ehhez a nehéz fel-
adathoz mi is hozzájárulunk a pályafűtő rend-
szer vezérlésével. A pálya hőmérsékletét két 
helyen mérjük, és a kapott adatok függvényé-
ben előállítjuk a pályát fűtő melegvizet. Ezen 
felül a területen egy esővízgyűjtő rendszer lett 
kialakítva annak érdekében, hogy lehetőség 

Sauter Automatikai Kft.

Fogarasi út 2-6. III.em.

HU-1148 Budapest

Tel. +36 1 470 1000

Fax +36 1 467 9000

szerint minél kevésbé kelljen a hálózati hideg-
vízhez nyúlnunk. Ezt az esővizet használjuk fel 
a pálya füvének öntözésére, szintén a mi rend-
szerünk által vezérelve. Az öntözőrendszert 
az eseményeknek megfelelően generált idő-
program alapján rendezvény esetén a rend-
szer automatikusan tiltja. 
Az első meccsek már lezajlottak. A stadionban 
telepített rendszerek az elvártnak megfelelő-
en teljesítettek. Bízunk benne, hogy rendsze-
rünk segítségével mi is hozzájárultunk a sport-
klub jövőbeli sikereihez!
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A rekonstrukcióval a tervezett stadionépület 

egy olyan 15.000 db fedett ülőhellyel felsze-

relt, az UEFA előírásainak mindenben megfe-

lelő létesítmény, amely aréna jellegű, körbezárt 

lelátóval, a nyugati hosszoldalon három – illet-

ve részben négyszintes főépülettel, az északi 

és déli oldalon egy-egy földszintes fogadóépü-

lettel, illetve a lelátók alatt a szükséges kiszol-

gáló helyiségekkel készült.

Tartószerkezeti vonatkozásban a stadion fel-

menő szerkezeteit tekintve nyolc dilatációs egy-

ségből álló, hosszirányban kéttraktusos épít-

mény, illetve a főépületben háromtraktusos 

építmény. A tervezett stadionépület teherhor-

dó szerkezetei – a tetőszerkezet kivételével – így 

a pillérek és részben a födémek előregyártott 

vasbeton elemek felhasználásával készülnek.

A pillérek alapozása alaptestekbe horgany-

zott tőcsavaros, befogást biztosító acélpapucs-

csal készült, ahol a tőcsavaros acélkapcsolatok 

alkalmasak a fellépő nyomatékok felvételére. 

Az aréna tartószerkezete tőcsavarokra állított 

előregyártott pillérekből és ferde gerendákból 

és vasbeton falakból álló, haránt irányú kere-

tek sorából áll, ezen keretekre támaszkodnak 

a zónánként hosszirányú, szintén előregyártott 

vasbeton anyagú, „L” alakú lépcsős lelátóele-

mek, illetve a felső körüljáró TT panel + felbeton 

födéme. Az 52 keret külső pilonjai 50 cm széle-

sek, és változó vastagságúak, az oldalak men-

tén 80 cm-ről 240 cm-re, a négy sarokban 

113-ról 340 cm-re szélesednek és a csatlakozó 

vízszintes tartóelemek gyámolítására szolgáló 

rövidkonzolokkal ellátott elemek. A főpilonok 

felső síkjára ülő acél tetőtartók a pilonokba 

bebetonozott, méretezett horgonycsavarok-

kal kerülnek rögzítésre.

A stadion állandó keresztmetszetű pillé-

rei igénybevételeknek megfelelően (130x50, 

60x50, 50x50 és 30x50) méretben készültek. 

A rendezvénytermi és a Skybox szint pálya 

felőli homlokzatát alkotó pillérek egyszintes, 

míg a klubház homlokzati vonalán álló pillé-

rek háromszintes elemek.

Az aréna lelátójának szerkezetei előregyár-

tott vasbeton haránt irányú, ferde síkban elhe-

lyezett felül lépcsős mestergerendák a főál-

lásokban lévő pilonokkal és a belső pillérekkel 

alkotják azokat a haránt irányú kereteket, ame-

lyek a lelátó terheit és a stadion lefedését biz-

tosító acélszerkezetű tetőszerkezet terheit is 

viselik.

A haránt - keretgerendák lépcsőzetes, de 

lépcsőként vízszintes felső síkjára folytonos 

neoprén csíkon támaszkodnak fel az „L” alakú, 

egymásra kerülő tribün lelátóelemek.

A lelátó legfelső előregyártott elemei alkotják 

a zsaluzatát a körüljáró szint monolit betonból 

készülő szerkezetének, ezen vasalt felbetono-

zás biztosítja a főpilonok és a harántgeren-

da párok dilatációs egységenkénti megfelelő 

együttdolgozását, illetve a pilonok bekötését, 

lehorgonyzását / megtámasztását. A körül-

járó előregyártott vb mellvéd szerkezete is 

ezen helyszíni vasbeton lemezbe van beköt-

ve. Az aréna lelátó sarkainak megfelelő épí-

tészeti kialakítása érdekében az alaprajzilag 

derékszögűen elhelyezett lépcsős lelátóele-

mekre ugyancsak előregyártott, fordított „U” 

keresztmetszetű vasbeton tribünelemek kerül-

nek átlósan beépítésre.
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A jó világítás az építészet része.
Ergonomikus, környezettudatos és
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Világítótest értékesítés
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Tűzgátló felgördülő kapu Tűzgátló függyönyfalTűzgátló tolókapu oldalra 
és függőlegesen nyíló

Tűzgátló szekcionált kapu Automata tűzgátló 
üvegajtók

Füstgátló üvegajtók és 
portálok

Keret nélküli tűzgátló FR, 
BR üvegfal rendszerek

Tűzgátló üvegajtók és 
portálok

Automata tűzgátló 
függönyök és füstkötény 

falak

Tűzgátló ablakok,tetőablakok, 
üvegfödémek
(lásd a 122-123. oldalon)


