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MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT. 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
 

BEFEJEZŐDÖTT AZ ELEK GYULA ARÉNA KOMPLEX ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE 

 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) 300 millió forint összegű támogatásból valósította 

meg a fejlesztést a Széchenyi 2020, Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében.  

Az MNV Zrt. felelős állami vagyonkezelőként vissza nem térítendő európai uniós támogatásból végezte el a 

budapesti Elek Gyula Aréna teljeskörű energetikai korszerűsítését (KEHOP-5.2.12-17-2017-00004). Ennek 

köszönhetően egy modern, XXI. századi igényeket kielégítő létesítményt működtethet tovább a Ferencvárosi 

Torna Club.  

A beruházás eredményeként az építészeti és épületgépészeti átalakítások mellett a kapcsolódó villamossági 

fejlesztések is megtörténtek. Nemcsak a tetőszerkezet és a homlokzat szigetelése készült el, de az épület 

korábbi nyílászáróit új, kiváló hőszigetelésűekre cserélték. Felújításra került a légtechnikai és fűtési rendszer 

is, már korszerű kondenzációs kazán biztosítja a téli időszakban a megfelelő hőmérsékletet.   

A csarnok megjelenése is teljesen megújult, melynek tervezésekor kiemelt szempont volt, hogy a látvány 

illeszkedjen a közeljövőben megvalósuló, a teljes népligeti sporttelepre kiterjedő beruházás-sorozathoz, az 

FTC Népligeti Sportközpont fejlesztési koncepciójához.                

Mára az Elek Gyula Aréna épületének energiatakarékossága megfelel napjaink elvárásainak, a létesítmény 

energiafelhasználásának racionalizálása összhangban van a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Programban meghatározott eredményekkel és a környezetvédelmi célkitűzésekkel egyaránt. A 

korszerűsítésnek köszönhetően a kézilabda csarnok hővesztesége jelentősen kevesebb lesz, az 

üzemeltetési költségek lényegesen kedvezőbbé válnak, éves szinten 20 millió forint megtakarítás várható. 

Az energiafelhasználás mintegy 766.000 kW órával, a széndioxid kibocsátás 174 tonnával csökken. 

A fejlesztés a terveknek megfelelően még a fűtésszezon beköszönte előtt elkészült, így a téli időszakban 

már a megújult Elek Gyula Aréna várja a látogatókat. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Az Aréna ad otthont a 2014-ben bajnokságot, 2017-ben Magyar Kupát nyert felnőtt női és a szintén első 

osztályú férfi kézilabda csapat hazai bajnoki és kupa mérkőzéseinek, emellett az FTC kézilabda 

szakosztályából 8 csapat használja az Arénát edzésre, az utánpótlás csapatai számára pedig a 

utánpótlástornák és hazai bajnoki mérkőzések is a csarnokban kerülnek megrendezésre. A szakosztály 

sikerességét bizonyítja, hogy a női felnőtt csapat a 2017/18-as magyar bajnokságban elért 2. helyezésének 

köszönhetően, az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan ismét a Bajnokok Ligájában szerepelhet a 2018/19-es 

szezonban.  
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