
Az új, 14 680 nézõ befogadására alkalmas diósgyõri lab-
darugó stadion kitûnik formaképzésével a hazai stadionok
közül. A meghatározó formát az alulról fémlemezzel bur-
kolt, elõre gyártott vasbeton lelátó és az erõteljes kiugrású
tetõszerkezet adja. Míg a kisebb kiszolgáló épületek a lelá-
tótól függetlenül készültek, a fõépület és a lelátó szerkezete
egyesített. A fûtött épületek döntött homlokzati felületei is
a formaképzést hangsúlyozzák.

Az építészeti elrendezés és a tartószerkezeti koncepció
speciális épületszerkezeti feladatokat eredményezett. Ezek
közül – a cikk korlátozott terjedelme miatt – a pillangóte-
tõ és a fõépület homlokzati kialakítását mutatom be rész-
letesen.

Az új diósgyõri DVTK labdarúgó-stadion építészeti ki-
alakításával már több publikáció is foglalkozott [1], [3],
[7]. Jelen publikáció célja bemutatni a letisztult forma-
képzésbõl adódó legfõbb épületszerkezeti kihívásokat,
megoldásokat.
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A DVTK stadion Miskolc belterületén, a korábbi Diósgyõ-
ri Stadion helyén készült. Az UEFA és az MLSZ érvényes
elõírásait kielégítõ, 14680 nézõt befogadó stadion terve-
zése során Pottyondy Péter vezetésével a tervezõk szakí-

tottak a más magyarországi stadionoknál jellemzõ, az
alapvetõ szerkezeti kialakítást elfedõ formaképzéssel
(pl.: debreceni Nagyerdei Loki [2], a ferencvárosi
Groupama [5], a felcsúti Pancho Aréna [6]). Hagyták
érvényesülni a 105×68 m területû természetes füves
labdarúgó pályát körülölelõ, kifelé szélesedõ lelátót,
mely fölé egy erõsen kinyúló, lebegõ pillangótetõt he-
lyeztek. A két meghatározó forma alsó felületét borító
fémlemez burkolat miatt az épület egy csillogó kehely
hatását kelti, mely ugyanakkor hívogató és nyitottságot
sugárzó [4, 7]. (1. ábra)

A nézõket kiszolgáló funkciókat (jegypénztár, szurko-
lói ajándékbolt, büfék, mosdók stb.) rejtõ épületrészek a
lelátó lábánál bújnak meg, így nem törik meg a tömeg-
hatást, de a kifelé dõlõ homlokzati felületeikkel erõsítik
azt. (2., 4. ábra) 

A lelátó által meghatározott szerkezeti rendbe illesz-
kedik a nyugati oldalon kialakított, lapostetõs, földszint
+ 2 szintes, az újságírók akadálytalan közlekedése szá-
mára egy-egy kis pinceszinttel kiegészített fõépület is,
melynek homlokzati tagozatai szintén a kifelé dõlõ for-
mát hangsúlyozzák. Az épületrész földszintjén a csapa-
tok öltözõi és az azokhoz tartozó bírói, orvosi és más ki-
egészítõ helyiségek találhatók. Az elsõ emelet a vendég-
látás szintje, ahol a mobil falakkal osztható rendezvény-
tér kiegészül a pályára nyíló, nagy fogyasztóterasszal. A
második emeleten vannak az úgynevezett sky-boxok a
hozzájuk tartozó társalgóval, illetve az irodák és az
eseményfelügyelet helyiségei mellett a médiastúdiók is.
A fõépület legfelsõ, tetõszintjén alakíthatók ki a közvetí-
tõ állások, helyezhetõk el a kamerák. (3., 5., 6. ábra)

2. Szerkezeti ismertetés

A gyorsabb helyszíni haladás miatt a lelátórendszer elõ-
regyártott vasbeton elemekkel és monolit vasbeton ki-
egészítésekkel épült. A lelátó lépcsõi „lejtésirányú” páros
gerendákra támaszkodnak. (8. ábra) A páros gerendákat
a külsõ oldalon szélesedõ keresztmetszetû pilonok tart-
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1. ábra A DVTK stadion látványa

(fotó: Bujnovszky Tamás)

2. ábra A kiszolgáló funkciókat tartal-

mazó épületek a stadion lábánál

húzódnak meg (fotó: Pataky Rita) 

3. ábra A fõépület pálya felõli oldala a

VIP fogyasztóterasszal, Sky-boxokkal, 

a médiaterasszal (fotó: Pataky Rita)



ják, melyek egyben az acél tetõszerkezet alátámasztását
is biztosítják. (4., 7. ábra)

A lelátót alulról takaró fémlemez burkolatot és tartó-
szerkezetét úgy kellett méretezni, hogy a szél szívó- és
torlónyomásának alakváltozás nélkül ellenálljanak. A
burkolat aljzatszerkezetét a lelátó vízszintes elemeinek
függõleges felületéhez rögzített, azokkal párhuzamosan
elhelyezett szelemenrendszerre szerelt lejtésirányú szel-
vények adják. (7., 8. ábra)

Míg a kiszolgáló épületek a lelátótól függetlenül mo-
nolit vasbeton szerkezettel készültek (4. ábra), a fõépü-
let teherhordó szerkezetét a lelátó elõregyártott tartó-
szerkezete adja. A födémszerkezet a pilonokra terhelõ
kettõs gerendákra helyezett elõregyártott bent maradó
zsaluzópanelre készített monolit vasbeton lemez, a külsõ
térelhatárolás pedig monolit vasbeton falas.

Az építészeti elrendezés és a tartószerkezeti koncepció
különleges épületszerkezeti feladatokat eredményezett.
Ilyenek például:

- a fedett, de nyitott terek (lelátók), illetve a lefedés
alatt található tetõfelületek (pl.: vizesblokkok, fõépület
lapostetõ felületek) csapadékvíz elleni védelmének kér-
dései;

- a fõépület esetén a tartószerkezetek a hideg és a fû-
tött tér között megszakítás nélkül haladnak át, ami épü-
letfizikai problémát okozhat;

- a lelátó alatt található fûtött terek csapadékvíz elleni
védelmének és hõszigetelésének a vasbeton elemek elhe-
lyezése utáni kialakítása;

- a részleges alápincézés talajvíz elleni szigetelésének
felületfolytonosítása a födémszerkezetként kialakított ta-
lajon fekvõ padlólemez talajnedvesség elleni szigetelésé-
vel; 

- látszóbeton homlokzatú, ideiglenes fûtött terek térel-
határolásai;

- a sörözõépület téli-nyári mûködtetése és formai azo-
nosságok a csak idõszakos mûködésû büfékkel stb.

Jelen cikk terjedelme azonban nem teszi lehetõvé va-
lamennyi érdekesség részletes kifejtését, így a cikk célja
a pillangótetõ és a fõépület homlokzatkialakításának is-
mertetése.

3. A stadiont fedõ pillangótetõ

A lelátót lefedõ, erõsen kiugró tetõszerkezet acél fõtartói
a lelátó külsõ oldalát alátámasztó, kifelé szélesedõ elõre-
gyártott vasbeton pilonokra támaszkodnak, így a tetõ
mindkét irányban konzolos, pillangószerûen kialakított.
A szelemenekre készített tetõfedés 15200 m2 felületen
porszórt acél, míg a pálya környezetében 2350 m2 felü-
leten víztiszta polikarbonát trapézlemez. (9., 10., 11.,
14. ábra)

A tetõszerkezet alsó síkját a lelátó alsó síkján elhelye-
zett burkolattal megegyezõ kialakítású fémlemez burko-
lat fedi. A lelógatott aljzatszerkezet lehetõvé tette a két
felület eltérõ lejtését, így a burkolat élben találkozik,
amely alulról még inkább kiemeli a tetõszerkezet formá-
ját. (2., 12., 13. ábra)

A tetõfelületek befelé lejtése miatt a vízelvezetés belsõ
helyzetû vápacsatornával történik. Mivel a trapézlemez
fedés rendeltetésszerûn nem járható, így a vápacsatornát
a karbantartás érdekében járható módon kellett kialakí-
tani. A közel 1 m szélességû belsõ helyzetû vápacsatorna
több mint 400 m hosszú, ezért fémlemezbõl történõ ki-
alakítása a hõmozgás, a szükséges dilatációk és a bizto-
sítandó vízzáróság miatt nem javasolt. Így végül a köny-
nyûszerkezetes lapostetõkhöz hasonló kialakítással ké-
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4-5. ábra A lelátó metszete az északi

oldalon elhelyezkedõ sörözõvel (balra)

és a nyugati oldali fõépület tömör

külsõ falánál felvéve (forrás: Közti-

Pottyondy Stúdió)

6. ábra Metszet a nyugati fõépület

üvegezett homlokzatán és a VIP

fogyasztóteraszon keresztül 



szült a vápacsatorna, azaz az aljzatot a fõtartókra terhe-
lõ szelemenirányú tartókra szerkesztett acél trapézle-
mez, a megfelelõen sík felületet és a lejtést ékbevágott
expandált polisztirol hab (ami egyben a felmelegedõ
acél szerkezettõl is elválasztja a szigetelést), míg a csa-
padékvíz elleni védelmet mûanyag lemez szigetelés adja.
(14. ábra) A vápacsatorna legmagasabb pontját nem
csak az általános fedési sík határozza meg, hanem a fe-
lületek összemetszõdésénél az alacsony hajlásszög miatt
szükséges süllyesztett vápa síkja is. Ebbõl következõen a
vápacsatorna nem futhat el a fõtartók felett, hanem csak
azok közé süllyesztve helyezhetõ el, így minden egyes
raszterben víznyelõt kell elhelyezni. (15., 16. ábra)

4. Homlokzati elemek

A fõépület homlokzati felületei szerelt burkolatúak vagy
vakolt hõszigetelõ rendszerûek. A fõhomlokzat kerete-
zett kialakítású, a pofafalakból induló, kifelé döntött víz-
szintes sávok tagolják. A különbözõ szélességû, vízszin-
tes tagozatok között hõhídmentes alumínium szerkezetû

üvegfalak és fém lamellák találhatók. (5., 6., 17., 18.,
23. ábra) A homlokzatból kiálló, szerelt tagozatok egye-
di megoldásokat kívántak.

A homlokzat vasbeton falszerkezete függõleges, a ta-
gozatok változó szélességét eltérõ légréssel szerelt, stati-
kailag méretezett acél keretek biztosítják, melyek a bur-
kolat rögzítõrendszerét tartják. (19., 20., 21. ábra) Az
eredeti tervek szerint a szerelt burkolat finombeton lett
volna, de végül szálerõsített cementlap burkolat készült.
A kifelé dõlõ felületek esetén a kialakítás megegyezik a
függõleges felületek kialakításával, de a nagy szélességû
vízszintes felületeket csapadékvíz terheli. A burkolat
nyílthézagos kialakítása esetén a csapadék a szerkezeten
átjutva az alatta lévõ szerkezeteket elszínezheti, téli idõ-
szakban jégcsapképzõdés veszélye állhat fenn, ami bal-
esetveszélyt jelenthet. Mivel a nagy üvegfelületek miatt
a belsõ terekbõl rá lehet látni a tagozatokra, a felületü-
kön elektromos fûtés elhelyezése nem lehetséges, az al-
só síkon pedig igen nehézkes lenne a szerelés. Zárthézag
és kifelé lejtõ vízszintes felületek esetén a jégcsapképzõ-
dés és a lecsorgó csapadék miatt az elszínezõdés veszé-
lye szintén fennáll, ráadásul a fõbejáratnál az érkezõk-
nek a nyakukba csorgó csapadékon is át kell jutniuk. E
kedvezõtlen jelenségek elkerülése érdekében a párká-
nyokat befelé irányuló lejtéssel, zárt hézagképzéssel és
rejtett vízelvezetéssel kellett kialakítani, különösen a
kétszintes függönyfalak elõtt. (20., 21. ábra) Külön ne-
hézséget jelentett a legfelsõ párkánytagozat kialakítása,
ahol a tagozatnak ugyanazzal a felsõél-látvánnyal kellett
megjelennie, mint a többi szinten, ezért a lapostetõ pe-
remkialakításától határozottan el kellett különíteni. (20.,
22. ábra)

A tervezõi csapat és a kivitelezõk munkája eredmé-
nyeként színvonalas sportlétesítmény született, melyet a
szurkolók és a játékosok is szívesen látogatnak. A DVTK
stadionnál született mûszaki megoldások és tanulságaik
más épületszerkezeti kihívások esetén is segítséget
nyújthatnak. 

Pataky Rita
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7. ábra A lelátó elõregyártott vasbeton

szerkezete a burkolat aljzatával (fotó:

Áts Árpád)

8. ábra Lelátó rendszere alulról a fém-

lemez burkolat kialakításával (forrás:

Pataky-Áts-Foglszinger)

9. ábra A tetõszerkezet látványa

madártávlatból 

(fotó: Perness Norbert)
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10. ábra A pillangótetõ acélszerkezete

(fotó: Smaraglay László)

11.  ábra A polikarbonát és a porszórt

acél trapézlemez fedés váltása

(fotó: Pataky Rita)

12. ábra A tetõszerkezet alsó síkjára

szerelt fémlemez burkolat

(fotó: Áts Árpád)

13. ábra Alulról fémlemezzel fedett

lelátó és pillangótetõ

(forrás: Pataky Rita)

14. ábra A pillangótetõ részletei (az acél trapézlemez fedés külsõ éle, a vápacsatorna keresztmetszte, illetve az acél és a polikarbonát trapéz-

lemez lejtéslépcsõs síkváltása) (forrás: Pataky-Áts-Foglszinger)

15. ábra Vápacsatorna vízelvezetése és

átvezetés fõtartó felett (forrás: Pataky-

Áts-Foglszinger)
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16. ábra A pillangótetõ vápacsatornája

alulról a víznyelõkkel (fotó: Áts Árpád)

18. ábra Fõbejárat feletti homlokzat

(fotó: Pottyondy Péter)

19. ábra Szerelt homlokzatburkolat

aljzatszerkezete (fotó: Pottyondy

Péter) (belsõ kép)

20. ábra A fõhomlokzat tagozatai és

csatlakozásuk (forrás: Pataky-Áts-

Foglszinger)

17. ábra A fõépület fõhomlokzatán

futó változó szélességû vízszintes

tagozatok (fotó: Pataky Rita) (belsõ

kép)
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21. ábra Legfelsõ szinti tagozat 

vízszintes aljzatszerkezete 

(fotó: Áts Árpád)

23. ábra Véghomlokzat kifelé dõlõ

bütüfelületekkel és a keretezõ tagoza-

tokkal (fotó: Pataky Rita)

22. ábra Tetõperem és tagozat csat-

lakozása (fotó: Pataky Rita)
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