


Melléklet a 115/2021.(XI.29.) határozathoz 

Műszaki tartalom meghatározása az 

„Új edelényi Városi Sport- és Kulturális Központ” 

Megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséhez 

 

1. Előzmények 

 

Edelény Város Önkormányzata és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által aláírt támogatói 

okirat alapján Edelény Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást kapott az új 

edelényi Városi Sport- és Kulturális Központ megvalósításának előkészítésére. Az előkészítő 

munkák keretében az új funkciók elhelyezhetőségére, költségeire vonatkozóan előzetes 

Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése szükséges. A Megvalósíthatósági tanulmány keretében 

egy Koncepcióterv kidolgozása is szükséges, mely a rendelkezésre álló információk alapján 

tisztázza a tervezett létesítmény városépítészeti, építészeti és kapcsolódó infrastrukturális és 

mérnöki beavatkozások megoldási lehetőségeit és megvalósításuk műszaki-, időbeli-, és pénzügyi 

ütemezését, illetve a létesítmény fenntartási, üzemeltetési költségeit. 

 

2. Helyszín ismertetése 

 

A város vezetése a tervezett beruházást az Edelény Város Önkormányzata tulajdonában 

lévő 16/1 hrsz-ú telken kívánja megvalósítani. A Helyi Építési Szabályzat érvényben lévő előírásai 

alapján a tervezett új funkció elhelyezhető, ugyanakkor a Szabályzat felülvizsgálata folyamatban 

van, mely lehetőséget ad arra is, hogy a Megvalósíthatósági Tanulmányhoz készítendő 

Koncepcióterv alapján az esetleg szükségessé váló módosítások átvezetésre kerüljenek. 

A létesítésre kijelölt helyszínen a város több kulturális rendezvényeinek helyet adó 

Művelődési Központ épülete áll, melynek funkciói vezető szerepet játszanak és elengedhetetlenül 

hozzátartoznak Edelény város és a körül ölelő települések kulturális életében. Az épület a 70-es 

évek építészeti minőségéből magasan kiemelkedő alkotás, mely ma is hordozza értékeit, azonban 

műszaki állapota erősen leromlott, jelentős szerkezeti beavatkozásokra és korszerűsítésre szorul. 

A helyszín megközelíthetősége, közlekedési kapcsolatai kialakultak, ugyanakkor a tervezett 

létesítmény forgalom-, és parkolóigénye mindenképp vizsgálandó. A közműellátottság teljeskörű, 

de a fogyasztásnövekedésből adódó kapacitásbővítéssel számolni kell. 

 

3. A Megvalósíthatósági tanulmány célja 

 

A fentiek alapján a Megvalósíthatósági tanulmány elsődleges célja, hogy a döntéshozók 

dönteni tudjanak abban a kérdésben, hogy a tervezett beruházás lebonyolítása, költségei és 

fenntarthatósága szempontjából melyik alternatíva megvalósítása gazdaságosabb, azaz a projekt 

megvalósítása: 

A. a Művelődési Központ megtartásával, rekonstrukciójával, és annak 

bővítésével, vagy 

B. a Művelődési Központ elbontása után, funkcionális tartalmának átemelésével 

egy teljesen új épületegyüttes létrehozásával érdemes. 

A Megvalósíthatósági tanulmány másodlagos célja, hogy a Koncepcióterv, illetve a 

továbbiakban felmerülő megrendelői igények alapján a projekt alapdokumentumaiba tartozó 

Tervezési Program meghatározásra kerülhessen. 

4. A Megvalósíthatósági tanulmány keretében vizsgálandó építészeti, műszaki 

tartalmak (mindkét alternatíva, A. és B. esetében) 



 

I. Koncepcióterv M=1:500 

II. HÉSZ-nek történő megfelelés, esetleges módosítási igények 

III. Parkolási igények tisztázása, elhelyezésük módja 

IV. Árvízvédelmi szempontok (A. és B. esetben) 

V. Tűzvédelmi előírások 

VI. Akadálymentesítés 

VII. Közlekedési, megközelíthetőségi és forgalomtechnikai kérdések (buszpályaudvar, 

közútcsatlakozási lehetőségek, stb.) 

VIII. Közműellátási adottságok, bővítési igények és megoldásuk (gáz, elektromos, víz-, 

csatorna, távközlés) 

IX. Épületenergetikai célok (megújuló energiahasznosítás lehetőségei, az épületek 

hőtechnikai kialakítása, energiahatékony gépészeti, elektromos rendszerek, stb.) 

X. Zöldfelületek kialakítása (fakivágás, növénypótlás, kertészeti elemek stb.) 

XI. Örökségvédelmi kérdések (a terület a L’Hullier-Coburg kastély és annak történeti 

kertjének műemléki környezet része) 

XII. Szerzői jogi kérdések (amennyiben releváns) 

XIII. Kivitelezhetőség, térbeni és időben ütemezhetőség 

 

5. A Koncepcióterv tartalma (mindkét alternatíva, A. és B. esetében) 

 

1.) Átnézeti helyszínrajz, meglévő állapot M=1:2000 

2.) Helyszínrajz, meglévő állapot M=1:1000 

3.) Helyszínrajz, tervezett állapot M=1:1000 

4.) Jellemző alaprajzok M=1:500 

(a léptéknek megfelelő részletességgel, az egyes fő funkcionális egységeken belül az 

egyes használati egységek ábrázolásával, jelölésével és jelmagyarázattal, valamint az 

egyes használati egységek bruttó alapterületének kimutatásával és összesítésével) 

5.) Jellemző metszetek M=1:500 

(a léptéknek megfelelő részletességgel, legalább két irányban, a fő magassági méretek 

jelölésével) 

6.) Jellemző homlokzatok M=1:500 

(a léptéknek megfelelő részletességgel, egy a főút felől, egy a buszpályaudvar felől) 

7.) Tömegvázlat, látvány 

(a léptéknek megfelelő részletességgel, egy a Borsodi út közúti hídja, egy a 

buszpályaudvar bekötő út és Malomszög út sarkából, felülnézetben, perspektíva vagy 

axonometria, csak tömeg, realisztikus elemek mellőzésével) 

8.) Rövid műszaki leírás  

(az alkalmazott szerkezetek, technológiák, gépészeti és elektromos rendszerek, külső 

közművek, utak, kert) 

 

6. A Koncepcióterv előzetes programja 

 

6.1. Sportfunkciók 

6.1.1. 1 db C típusú tornaterem (az összes e kategóriához tartozó funkcionális egységgel, 

300 fős lelátóval)         1600 

m2 

A tornacsarnok egyidejűleg szolgálná a köznevelési intézményrendszerben a 

testnevelést, illetve az utánpótlásnevelést és az amatőr csapat és egyéni sportolást 

(kézilabda, kosárlabda, röplabda, futsal és egyéb, a pálya méretei alapján 



kiszolgálható sportágak , judo, karate, ping-pong, szertorna, vívás stb.). A csarnok a 

küzdőtér bevonásával nagyobb koncertek, előadások, ünnepségek megtartására is 

alkalmassá tehető kell, hogy legyen. 

Önálló külső megközelítésű. 

6.1.2. 2 db egyéni és 1 db páros squash pálya (3 db össz. pályaméret)   250 

m2 

Az előírásainak megfelelő méretben, önállóan megközelíthető az épületegyüttesen 

belül, öltözői igényét amennyiben lehetséges, a tornaterem öltözői biztosítsák. 

6.1.3. 1 db falmászó terem (pályaméret)      250 m2 

10 m-es belmagassággal önállóan megközelíthető az épületegyüttesen belül, öltözői 

igényét amennyiben lehetséges, a tornaterem öltözői biztosítsák. 

A Sportfunkciók becsült összes területe (bruttó):   3400 m2 

 

6.2. Szabadidős sportfunkciók (egy önálló, vagy 3 önálló funkcionális egységként is 

kezelhető) 

6.2.1. 4 pályás Bowling terem (pályaméret)     300 m2 

Önállóan megközelíthető kívülről, kapcsolódó kiszolgálóhelyiség igényeit önállóan kell 

biztosítani. 

6.2.2. 6 asztalos (7”-os méret) Biliárd terem (teremméret)   150 m2 

Önállóan megközelíthető kívülről, kapcsolódó kiszolgálóhelyiség igényeit önállóan kell 

biztosítani. 

6.2.3. Büfé, 50 férőhelyre (fogyasztótér méret)     75 m2 

Önállóan megközelíthető kívülről, azonban funkcionálisan kapcsolódik a Bowling és 

Biliárd teremhez is, kapcsolódó kiszolgálóhelyiség igényeit önállóan kell biztosítani. 

A Szabadidős sportfunkciók becsült összes területe (bruttó): 800 m2 

 

6.3. Kulturális funkciók (egy önálló funkcionális egységként kezelhető) 

6.3.1. 400 fős színházterem       350 m2 

A jelenlegi Művelődési Központ funkcionális tartalmát kell figyelembe venni a B. 

esetben, az A. esetben (rekonstrukció) a jelenlegi állapot mai követelményeknek 

megfelelő átalakítására, bővítésére kell javaslatot tenni (az ebből következő esetleges 

nézőszám csökkenés 10% mértékéig megfelelő) 

Önállóan megközelíthető, a sport és szabadidősport egységekhez építészetileg 

kapcsolódik, a közvetlen funkcionális kapcsolat nem szükséges, de lehetséges. 

6.3.2. Házasságkötő terem        300 m2 

A kulturális egységen belül önállóan megközelíthető. 

6.3.3. Többcélú klubtermek (2 db, összesen)     100 m2 

A kulturális egységen belül önállóan megközelíthető. 

A Kulturális funkciók becsült összes területe (bruttó):  

 1800 m2 

 

A Városi Sport- és Kulturális Központ becsült összes területe (bruttó):  6000 m2 

 

Edelény, 2021. 11. 24. 

Molnár Oszkár 

     polgármester 
 


