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SAJTÓKÖZLEMÉNY   
VÁSÁRCSARNOK ÉPÍTÉSÉ EDELÉNYBEN A HELYI TERMELŐK PIACRA JUTÁSÁNAK SEGÍTÉSE 
ÉRDEKÉBEN 
Edelény Város Önkormányzata által benyújtott „Vásárcsarnok építésé Edelényben a helyi termelők 
piacra jutásának segítése érdekében” című és TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 azonosító számú 
támogatási kérelmét a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok 
Irányító Hatósága 2017.05.16. napon kelt támogatási döntés szerint 294 000 000 Ft támogatásban 
részesítette.  
 
Edelényben a kistermelők termékeinek piacra juttatása nem megoldott. A Tóth Árpád úton korábban 
kialakított magánkézben lévő Belvárosi piac központi elhelyezkedése ellenére nem látja el funkcióját, nem 
felel meg a mai kor igényeinek, alacsony látogatottsággal bír. Térbeli szűkössége okán az árusítás a közút 
szélén, továbbá a gyalogos járda elfoglalásával történik. A fennálló állapot közlekedésbiztonsági 
szempontból is veszélyes, a piaci forgalom akadályozza az üzletek megközelítését, a gyalogos forgalmat és 
a gépjármű parkolást is. Fentiek miatt régi igény egy korszerű, a kistermelői árusítás megfelelő 
infrastruktúráját biztosító vásárcsarnok létesítése. 
A vásárcsarnok tervezett helye a város kereskedelmi centrumának tekinthető központi része, a 9/18. 
helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan. Ezen a területen lakossági igényeket kielégítő 
kereskedelmi egységek (PENNY MARKET, COOP Áruház) mellett autóbusz végállomás, Művelődési 
Központ található.  
A vásárcsarnok épületét a két szupermarketre merőleges helyzetűként alakítottuk ki, így a három épület egy 
teret zár közre, ami felé a tervezett piac épülete a tömegével is nyit. Az épület kialakításának fő szempontja 
a nagy központi árusító tér, amelyet körbe vesznek a kisebb helyet igénylő árusító és egyéb funkciókat 
befogadó helyiségek. Fontos továbbá, hogy az épületbe a telepítés által létrejött tér felől nagyszámú 
bejáraton keresztül juthassunk be, valamint két oldalról is lehetőség nyíljon a bejutásra. Ezekkel a 
nyílásokkal határoztuk meg a rejtett belső közlekedési útvonalakat is. Az áru szállítás és rakodás folyamatát 
az épület hátsó részén kialakított fedett nyitott tér kezeli. A vásárcsarnokban egy központi csarnoktér 
található, valamint ehhez kapcsolódva egy hentesüzlet, három egyéb üzlethelyiség, egy büfé, egy 
gombavizsgáló, és egy iroda. Az oldalsó bejáratok felé egy gépészeti helyiség, egy takarítószer tároló 
helyiség, illetve női/férfi/személyzeti, és egy akadálymentes mosdó. A Malomszög út felőli (déli) oldalon 
található egy fedett árufeltöltő folyosó, és egy hulladéktároló. Az É-i oldalon egy fedett-nyitott tér. Az épület 
északi és keleti oldalán helyezkednek el a vendégparkolók az épület hátsó, azaz déli oldalán helyezkednek 
el a dolgozói parkolók és ezen a területen zajlik le az áru szállítás autóforgalma is. Az épület villamos 
energia igényét 15 kW teljesítményű napelemes rendszer biztosítja. 
 

A beruházás célja a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása, a helyi 
alapanyagokra alapozott, helyi termelők piacra jutását segítő térségi fejlesztés. Hozzájárul a vállalkozások 
munkahelyteremtő képességének ösztönzéséhez, a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek 
biztosításához, a fenntartható és befogadó fejlődés céljának eléréséhez. 


