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A hajdúsági megyeszékhely ikonikus csapatának otthont adó stadion és környezete fontos szabadidős és idegenforgalmi tradíciókkal bír, 

így a fejlesztés során hangsúlyozottan foglalkoztunk az egykori funkcionális jelentőség visszaállításával. A stadion épületének felújítása mellett a 

terület új és hagyományos funkciókkal való feltöltése városszerkezeti szempontból is indokoltnak bizonyult. A terv célja a stadion 

környezetének rehabilitációja, amely magában foglalja a megközelítésre szánt utak, terek felújítását, illetve a környezetnek, mint egységes 

közterületnek a rehabilitálását, annak bekerítését és a stadionhoz kapcsolódó egyéb közfunkciók: játszóterek, közösségi sport- és 

pihenőterületek, rendezvény területek fejlesztését, kiépítését. A koncepció központi eleme a „Nagyerdei Fórum”, mely meccsidőn kívül is 

interakciós felületet biztosít a park látogatói számára. A területen meghatározók az aktív rekreációs lehetőségek (kültéri fitnesz és a futópálya 

végtelen szalagja), melyek ligetes, erdős környezetben kaptak helyet. A stadion északi homlokzata előtt multifunkciós rendezvénytér áll a város 

rendelkezésére. 

 

The restoration of the park was the part of the renovation of the old stadium of „Loki”, well known soccer team of Debrecen. According 

to its central position, the stadium and its surroundings always stood as an important recreational and touristic green area in Debrecen.  The 

main goal was to restore its importance and usability by modernizing the old functions and mixing them with new ones matching all the 

contemporary recreational needs of the population. The renewal includes the establishment of the access roads, the related open spaces and all 

the additional public functions such as playgrounds, sports- and relaxing zones, event sites. „Forum Nagyerdő” is the core of the park, which 

provides exciting and diversified ways of pastime, even when the stadium if „off service”. Active recreational functions (eg. running track, 

outdoor fitness) are placed under the shady trees of Nagyerdő and they obvioulsy rule the area. In front of the north facade of the stadium 

stands the main event site designed for diversified purposes. 

  



 













 



 







 


