
Számos nagy volumenű sportlétesítmény, 
mint a Puskás Ferenc Stadion, a Duna 
Aréna, az Új Illovszky Rudolf Vasas 
Stadion vagy a Szegedi Ifjúsági Centrum 
építésében való részvétel után, a Bozsik 
Stadion betonozásáért is sikeresen szállt 
ringbe a Betonpartner Magyarország Kft.

A több, mint 110 éves múltra visszatekintő 
Budapest Honvéd sportegyesület elődje, 
a Kispesti AC első sporttelepét 1913-ban 
építették fel a korabeli Sárkány utcában, 
melyet az ellenfelek később – stílszerűen – 
„sárkánybarlangként” emlegettek. Többszöri 
modernizálás, bővítés, második világháborús 
károsodás és újjáépítés után, 1986. október 
1-én látványos ceremónia és egy BEK mér-
kőzés keretében keresztelték át a létesít-
ményt. Új nevét a 101-szeres magyar 
válogatott, olimpiai bajnok labdarúgóról, 
Bozsik Józsefről kapta, aki a Budapesti 
Honvéd szakosztály vezetője, edzője, majd 
a magyar válogatott szövetségi kapitánya 
is volt. Minden idők egyik legjobb magyar 
játékosaként, az első magyar sportoló 
volt, akiről sportlétesítményt neveztek el. 

A kivitelezés a West Hungária Bau Kft. és 
Pharos ’95 Sportpályaépítő Kft. alkotta 
konzorcium által került megvalósulásra. A 
munkálatok 2019. februárjában a korábbi 
stadion bontásával indultak meg, majd 
kezdődött a kivitelezés, amely során némiképp 
elforgatták a pályát, hogy a lehető legjobb 
fényhatások mellett lehessen futballozni 
és a legjobb minőségben közvetíteni a 
találkozókat.  A projekt során létrehoztak egy 
8.200 néző befogadására alkalmas, 10 ezer 
négyzetméteres játéktérrel rendelkező arénát 
fedett lelátókkal. A beruházás keretében egy 
háromemeletes főépületet is megépítettek, 
ahol a sporttechnológiai területek, a VIP-
helyiségek, valamint a fő kamera- és 
közvetítő-állások kaptak majd helyet. A 
lelátó alatt szociális és szolgáltató egységek, 
valamint 438 parkoló kapott helyet. A modern 
pályavilágítási-rendszer pedig HD-minőségű 
közvetítéseket tesz lehetővé.  A létesítmény 
további érdekessége, hogy a vendégszurkolók 
egy, a vasúti sínek feletti, 20 méteres hídon 
keresztül közelíthetik meg a szektorukat.

A Betonpartner Magyarország Kft. a több mint 
másfél éves időtartam alatt körülbelül 8.600m3 
transzportbetont szállított a projektre, mely 
főként a szerkezetépítésnél került bedolgo-
zásra. Látványos mérföldkő volt az építkezés 
során, amikor a klub színeiben, piros, fekete és 
fehér színben pompázó, terpesztett acéllemez 
burkoló elemek felkerültek a – minden irányban 
ívelt – homlokzatra. A keleti lelátó előtti beton 
támfalakon a kispesti klub korábbi legendáinak 

nevét olvashatjuk. A Honvéd korábbi nagy 
játékosai közül tizenhatnak kerül fel a neve, 
például a világválogatott Détári Lajosé, de 
ugyanúgy ott lesz például Puskás Ferenc, 
Bozsik József vagy éppen Tichy Lajos neve is. 

A projekt során a kivitelezők komoly hangsúlyt 
fektettek a kispesti klub szurkolóival való 
kapcsolattartásra, akik a létesítmény fontos 
használói lesznek. A szurkolók örömére, 
a stadion hivatalos avató meccsére a 
jelenleg is zajló Európa Bajnokság döntőjét 
követően kerül sor, ahol a spanyol Villareal 
lesz a Budapest Honvéd FC vendége.

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 
részesei lehettünk a Bozsik Aréna 
újjászületésének és bízunk abban, hogy 
még további sok szép ilyen különleges 
projekt megvalósításánál bizonyítha-
tunk.  (Betonpartner Magyarország Kft.)
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