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Az acél tartószerkezetet 
terpesztett lemezburko-
lat öleli körbe.

A gyalogút belső oldala 
egyúttal a stadion épület-
tömegének szélét is képezi.

Szöveg: MOLNÁR SZILVIA
Építészet: ASPECTUS ARCHITECT 
Fotó: PALKÓ GYÖRGY

A NYÍRSÉG 
HOMOKBUCKÁIN

Ki s vá rd a Labd a r úgó Sta dion

ÚGY TŰNIK, A JELENLEGI KOR MÁNY FEJLESZ-

TÉSI PROGR AMJÁNAK EGYIK KIEMELT HELY-

SZÍNE A KICSINY, 16 EZR ES LÉLEKSZÁMÚ KIS-

VÁR DA. A BESSENYEI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS 

KOLLÉGIUM MEGLÉVŐ TOR NATER MÉNEK 

KÜZDŐTER ÉT, AZ ÖLTÖZŐKET, FUTÓFOLYO-

SÓT, SZABADTÉRI PÁLYÁT FEJLESZTVE ATLÉTI-

KAI CENTRUM SZÜLETETT ITT. DE LESZ TÖB-

BEK KÖZÖTT ÁLLÍTÓLAG LOVASAKADÉMIA ÉS 

TER MÁLVIZES LÓR EHABILITÁCIÓS KÖZPONT 

IS. ÉS PERSZE A TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEKHEZ 

KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 

(STR AND, VÁRSZÍNHÁZ). ÉS MOST MÁR 

AZ ÚJ FUTBALLSTADION IS MŰKÖDIK. 
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    Az épület látványát meghatá-
rozó, V alakban formált, 
függőleges acéltartók.

»  A „B" (hosszanti) 
oldali lelátó. 

A kisvárdai fejlesztésekkel kapcso-
latban leggyakrabban a mind egy-
re dráguló és sok-problémás kivite-

lezésekről szólnak a hírek, az utókor újságírói 
bizonyára ezen létesítmények fenntartásá-
nak, utóéletének kérdéseit feszegethetik majd, 
tegyük hozzá, joggal. De lássuk a Kisvárda 
FC új stadionjának építészeti sajátosságait. 
Az új stadionépület a városon belül, Kisvár-
da északi szélén található telken épült fel, 
olyan területen, ami egyúttal egy hosszabb távú 
városfejlesztési célterület, elsősorban sport-
funkciókra kijelölt helyszín. A közelben áll 
a kisvárdai Várfürdő, a jelenleg szabadtéri 

színházi előadások megrendezésére hasz-
nosított, műemlék várrom, és e terület déli 
részén szintén szabadtéri rendezvények lebo-
nyolítására alkalmas park és tó is található. 
Az új stadionnal szomszédos ingatlanon koráb-
ban egy városi labdarúgópálya működött, pár-
száz fős befogadóképességű, fedetlen lelátóval, 
és ezen a területen a stadionépítést megelő-
zően már felhúztak sportfunkcióhoz kapcso-
lódó létesítményeket: edzőpályát, sportöltö-
zőt (sajátos, hogy a terület fejlesztése előtt 
összefüggő beépítési vizsgálat nem készült). 
Ezen korábban létrehozott létesítmények és 
a jövőre vonatkozó fejlesztések határozták 

›
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A FESZÍTETT PONYVASZERKEZET 
A LÁTVÁNYBAN EGYSÉGES, MEGSZAKÍTÁS 
NÉLKÜLI FEDÉST AD AZ ÉPÜLETNEK

Lépcsősorok a „B" oldali 
lelátó és az emeletek felé.

«  A két rövidebb oldalon 
lehetőség van a későbbi 
lelátóbővítésre. 

meg az új stadionépület pozícionálását.    
Az UEFA III-as besorolású stadionépület for-
mája a tervezett nézőszámhoz, a funkcióhoz és a 
megrendelői igényhez egyaránt illeszkedő: négy 
oldalról zárt, aréna típusú – sokszor katlan-jel-
legűnek mondott. Formáját tekintve két hosz-
szanti és két rövidebb körcikk lekerekítéséből 
formálódott, a hosszanti oldalakon találjuk az A 
és B szektorokat, lelátókat, alattuk és mögöttük 
a technikai kiszolgáló és a közönség kényelmét, 

szórakozását szolgáló helyiségek sorakoznak. 
Az alapformát meghatározó körítő fal szerkesz-
tése lehetővé teszi, hogyha szükséges, akkor 
a rövidebbik oldalakon plusz lelátói helye-
ket alakítsanak ki, továbbá a rövidebbik olda-
lakon közelíthető meg mind a vendég, mind 
pedig a hazai szurkolók számára a komplexum. 
A stadion nyugati részén, a pálya keresztten-
gelyének meghosszabbításában nyílik az épü-
let főbejárata, ami a játékosok és technikai 

személyzet szeparált közlekedését teszi lehe-
tővé, de ezen az oldalon, ám a főbejárat-
tól elkülönítve találhatók a média- és a VIP-
vendégek közlekedésre lettesített bejárók.
A stadionépület tömegét alapvetően határoz-
za meg a szerkezete, szerkezetének függőle-
ges acéltartói, amik egyben az épület határo-
ló tömegét is adják. Ezek V alakban formáltak, 
sajátos ritmust adnak az épület külső homlok-
zatának. Ezen felül az acél tartószerkezetet 
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    Lépcsősor vezet fel 
a „B" oldal emeleti, 
elsősorban a közönség-
forgalmat szolgáló 
szintjére.

› A skyboxok egyike.körbeöleli egy terpesztett lemezburkolat, ami 
kettős szerepet tölt be: egyrészt szintén fontos 
szerepe van a homlokzatformálásban, másrész 
elválasztja a már ellenőrzött (beléptetett) néző-
ket az ellenőrzésre váró nézőktől. Az épülettö-
meg másik meghatározója a ponyvás, acélvázra 
kifeszített lefedés, az épület ötödik homlokza-
ta, aminek formálása a feszített ponyvaszer-
kezet statikáját adja vissza, oly módon, hogy 
az ellenálljon a mechanikai hatásoknak (szél-
teher), valamint a vízelvezetése is megoldott 
legyen. A feszített ponyvaszerkezet a látványban 

egységes, megszakítás nélküli fedést ad az épü-
letnek, lényegében az kölcsönöz „stadion- vagy 
arénahatást” a létesítmény számára. Ezt a hatást 
a tervezők úgy fokozták, hogy a két rövideb-
bik oldalon lecsökkentették, alaprajzi érte-
lemben elkeskenyítették a szerkezet magassá-
gát – ahogyan a korábbiakban már szó volt róla, 
ezek a lehetséges bővítési részei a stadionnak. 
A stadionépület funkció szempontjából alap-
vetően négy egységre bontható. A főlelátó 
(A jelű) a pálya hosszanti, nyugati olda-
lán található. Földszintjén, külön bejárattal 

sporttechnológiai helyiségek − csapatok öltözői, 
bírói öltözők, és egyéb technológiai kiszolgá-
ló helyiségek, és a lelátó két széle alatt alakítot-
ták ki a közönségforgalmi szociális helyisége-
ket. Első emeletén a büfék és a VIP-szektor, 
a második a szeparálható, de akár egybe is nyit-
ható skyboxok és a stadiontechnikai (vilá-
gítás, hangosítás, biztonság) központ szint-
je, e felett a fő közvetítői állásokat találjuk.
A keleti, hosszanti oldalon a B lelátó, föld-
szintjén a pályakellékek tároló helyiségei-
vel és közönségforgalmi vizesblokkokkal, 

›

AZ ÉPÜLETTÖMEG MÁSIK 

MEGHATÁROZÓJA A PONYVÁS, 

ACÉLVÁZRA KIFESZÍTETT LEFEDÉS
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A feszített ponyvaszerkezet is 
hozzátesz az épület „aréna-
hatású” megjelenéséhez.

A stadion környéke egy 
hosszú távra tervezett 
fejlesztési terület.

FUNKCIÓ SZEMPONTJÁBÓL ALAPVETŐEN 
NÉGY EGYSÉGRE BONTHATÓ A STADION

utóbbi az emeleti szintre is került, plusz itt 
kaptak helyet újabb büfék. Az északi, rövi-
debb szakasz a C épületrész, ami a vendég-
szurkolók oldala, illetve a rendezvényszerve-
zői kellékraktárak is itt lettek kialakítva. A 
komplexum déli oldala, a D jelű, csak földszin-
ti részből áll, ugyanakkor lényegében a C épü-
letrész „tükörképe”, egyúttal ez a hazai szur-
kolók részére fenntartott jegyvételi helyiségek, 
üzemi irodák, kellékraktárak szintje; a lelátói 
bővítés ezen a részen is megoldható lesz a jövő-
ben, ha a csapat teljesítménye, a szurkolói szám 
növekedése alapján valóban szükség lesz rá. 
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