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A Puskás Aréna elődjét, a 
Népstadiont 66 évvel ez-
előtt, 1953-ban adták át, és 

a létesítmény hosszú ideig számos 
nevezetes labdarúgó-mérkőzés hely-
színe volt. Remélhetőleg nem lesz 
ez másként most sem, és a Puskás 
Aréna is olyan otthona lesz a ma-
gyar válogatottnak, amely a nemzeti 
tizenegy sikereinek egyik kovácsa is 
lesz. Ha például sikerül kijutni a jövő 
évi Eb-re, akkor nyáron rögtön négy 
Európa-bajnoki mérkőzést – három 
csoportmeccset és egy nyolcad-
döntőt – is láthatnak a szurkolók. 
Remélhetőleg a magyar csapattal a 
főszerepben.

A Puskás-stadion azonban – 
ahogy annak tervezői megálmod-
ták – több lesz, mint futballaréna. 
Közép-Európa egyik legnagyobb be-
fogadóképességű és legmodernebb 
ingatlanjában nagyszabású koncer-
teket, konferenciákat és más jellegű 
rendezvényeket is lehet tartani. Jövő 
július 20-án például számos egyházi 
szervezet rendezésében mintegy 70 
ezer kelet-európai fi atalt várnak az 
arénába együtt imádkozni a keresz-
tyénségért. Koncerteken még ennél 
is többen, mintegy 78 ezren vehet-
nek részt. Az épületben kialakított 
1500 fős konferenciaterem különbö-
ző üzleti rendezvényeknek, banket-
teknek, valamint a manapság rend-
kívül nagy népszerűségnek örvendő 
e-sport-eseményeknek is otthonul 
szolgálhat.

A létesítményben kialakítottak 
egy futballmúzeumot is, hiszen a 
magyar válogatottnak, ha nem is 
az elmúlt 35–40 évben, de méltán 
van mire büszkének lennie: egyebek 
közt három olimpiai arany- és két 
világbajnoki ezüstérem (a budapesti 
klubcsapatok nemzetközi eredmé-
nyeit most nem említve).

A tervezésnél és a kivitelezésnél 
igyekeztek tiszteletben tartani a 
múltat olyan szempontból is, hogy 
ugyanott épült fel, mint a Népstadi-
on, ráadásul a régi toronyépületet is 
megtartották. Ebben a 2020-as Eu-
rópa-bajnokság idejére egy Puskás 
Ferencet bemutató kiállítás nyílik 

meg, utána pedig múzeumként fog 
működni.

Aréna adatok

A stadion futballmérkőzések al-
kalmával mintegy 67 ezer személy 
befogadására alkalmas, a nézőtér 
pedig teljesen fedett. A létesítmény 
szélessége 261 méter, hossza 316 m, 
legmagasabb pontja 52 m, a pálya 
és a küzdőtér összesen 11 ezer négy-
zetméter területű. Az épületben 27 
személyfelvonó és 38 lépcsőház 
könnyíti a közlekedést, a mérkőzé-
sek megtekintését pedig 600 full HD 
kijelző segíti.

Az épületben 974 vécé, 712 mosdó 
kapott helyet, az ingatlanhoz pe-
dig 556 parkoló is tartozik. Az acél-
szerkezet mintegy 10 ezer tonnát 
nyom (ez körülbelül két budapesti 
híd súlyának felel meg), majdnem 
30 kilométernyi cölöpöt fúrtak le, 
a lámpatestek száma több mint 35 
ezer, a beépített kábelek hossza pe-
dig 1700 kilométer, ez nagyobb mint 
a Budapest–Barcelona távolság. Az 
építkezések során 130 ezer köbmé-
ter betont, 19 ezer tonna betonacélt 
használtak fel. A 208 ezer négyzet-
méteres alapterületű ingatlanba 38 
darab 40 méter magas tartóoszlopot 
építettek be. A munkálatok ideje alatt 
két kitelepített betonkeverőgyár napi 
1500 köbméter anyagot ömlesztett a 
különleges beton látványelemekbe.

Skardelli és a Puskás

Az épület tervezője az Ybl Miklós-dí-
jas építészmérnök, Skardelli György, 
aki bevallása szerint kicsi korától 
fogva szereti a focit, és a Népsta-

dionba is nemegyszer kilátogatott. 
Eredeti elképzelése az volt, hogy a 
régi stadionból lehetőleg minél több 
elemet tartson meg, de végül a sta-
tikai mérések ezeket a terveket nem 
tették lehetővé. Ráadásul a 2013-ban 
elkezdett tervezésnél még nagyon 
sok mindent kellett fi gyelembe ven-
ni, hiszen csupán az UEFA aján-
lásai mintegy kétszáz oldalt tettek 
ki. Akik viszont a régi stadiont jól 
ismerték, az újban is felfedezhetik 
azokat a tartóoszlopokat, amelyek a 
Népstadiont jellemezték. „Soha nem 
gondoltam volna, hogy a magyar 
nemzeti stadiont tervezhetem, óri-
ási büszkeséggel tölt el, hogy meg-
kaptam ezt a lehetőséget, ráadásul 
nagyon erősen kötődtem a régi léte-
sítményhez, rengeteg emlékem fűző-
dik hozzá, ez is különlegessé tette 
a feladatomat” – nyilatkozta az Ybl 
Miklós-díjas építészmérnök.

Érdekességek a stadionról

A Skardelli György által tervezett in-
gatlan – magyar szempontból – szá-
mos jellegzetességgel bír. Ezek közül 
a legfontosabbak a következők.
– Az aréna látványa a Népstadiont 
idézi. A lelátók közlekedési rend-
szere, a lépcsőtornyok, a tágas alsó 
körüljáró szint azonos, a karakteres 
pilonok és az azokat borító betonrá-
csok az újban a régit idézik. Az érzést 
erősíti, hogy a Népstadion elbontott 
betonját beépítették az új épület 
szerkezetébe.

– Az új aréna a régi helyén épült 
fel, a futballpálya középpontja cen-
timéterre ugyanott helyezkedik el, 
mint régen. A válogatott csapatka-
pitánya a kezdőrúgást így pontosan 

ugyanarról a helyről végezheti el 
pénteken, ahonnan egykor Puskás 
Ferenc vagy Nyilasi Tibor.

– A VIP-terület négyezer fős, a 
terek a bérlők igényeinek megfele-
lően személyre szabhatók, bennük 
különféle rendezvényeket is lehet 
rendezni. 88 skybox, azaz 12–60 
férőhelyes páholy is készült, mind-
egyikhez exkluzív kiszolgálás tar-
tozik.

– A lelátók a korábbinál sokkal 
közelebb kerültek a pályához: egyet-
len szék sincs 80 méternél távolabb 
a játéktértől. Így a sorsdöntő válo-
gatottmérkőzéseken telt ház esetén 
félelmetes hangzavar fogadhatja a 
vendégcsapatot.

– A pályát a legmodernebb eljá-
rással készült hibrid gyepszőnyeg 
borítja. A műanyag szálakkal meg-
erősített természetes fű jóval ellenál-
lóbb a hagyományos gyepnél. Nem-
zetközi szinten az FC Barcelona, a 
Manchester United és a Juventus ott-
honában is ilyen gyepet használnak.

– Két nagyméretű, korszerű csa-
patöltöző az épület bejárati szintjén 
kapott helyet, mindegyik közvetle-
nül buszokkal is megközelíthető. A 
csapatok számára masszázs- és re-
habilitációs rész is rendelkezésre áll, 
amelyben a regenerációt gyorsító 
jégkád is helyet kapott.

– A stadion beléptetőrendszerét 
jelentősen korszerűsítették: az elektro-
nikus jegyeket QR-kóddal leolvasó ka-
pukat alakítottak ki, a modern kor elvá-
rásainak megfelelve ezáltal jelentősen 
csökken a papíralapú jegyek száma, és 
gyorsul a stadionba való bejutás is.

• Pénteken este, november 15-én a Magyarország–Uruguay barátságos 
mérkőzéssel avatják fel a Puskás Arénát, amely nem csupán labdarú-
gó-mérkőzéseknek, hanem koncerteknek, nemzetközi konferenciáknak 
és más nagyszabású rendezvényeknek is helyszíne lehet. Közép-Európa 
egyik legnagyobb befogadóképességű és legmodernebb stadionját ma-
gyarok tervezték és építették fel.

Az új Puskás Aréna belülről, remélhetően sok telt házas mérkőzést rendeznek benne  

Modern és magyar: Puskás 
Magyarország–Uruguay barátságos mérkőzéssel avatják fel a nemzet stadionját

A Népstadion 1962-ben. A helyébe épült 
a Puskás Aréna




