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C Í M L A P

Készült:  Pápa  Város  Önkormányzata  8500  Pápa  Fő  u.  5.  által a    8500  Pápa 
Szabadság utca  173/17 hrsz alatti ingatlanon, a meglévő piac elbontásával építendő 
városi piac engedélyezési tervdokumentációjához.

Megrendelõ     : Pápa Város ………………………………
     Önkormányzata
     8500 Pápa Fő u. 5.        
  

Tervezõ     : Németh Csaba      ……………………………...
      Építész tervezõ
      Pápa  Rákóczi u. 26.
      É-19-0054

Statikus                   : Szabó Imre           …………………………….
Tervezõ                     Balatonalmádi
                                  Bartók Béla u. 19.
                                  T-T-19-0059/2010

Tűzvédelmi : Garabics Krisztián           …………………………….
Tervező   8500  Pápa

  Második u. 25.
  I 097/2008
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Gépész Tervezõ : Brunner Gábor        …………………………….
  Somlóvásárhely
   Arany János u. 9.
   G-19-1002

VillamosTervezõ  : Füle Ernő        …………………………….
   Szombathely
   Géfin Gy. u. 5.
   EN-T 18-0188
   V-T 18-0188

Pápa, 2018. május 31.
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TARTALOMJEGYZÉK

Készült:  Pápa  Város  Önkormányzata  8500  Pápa  Fő  u.  5.  által a    8500  Pápa 
Szabadság utca  173/17 hrsz alatti ingatlanon, a meglévő piac elbontásával építendő 
városi piac engedélyezési tervdokumentációjához.

Terviratok:

1.  Aláírólap
2.  Tartalomjegyzék
3.  Tervezői nyilatkozat
4.  Építész műszaki leírás

Tervlapok:

H-0 Helyszínrajz m = 1 : 500
E-01 Alaprajz m = 1 : 100
E-02 A-A  metszet m = 1 : 100
E-03 B-B  metszet m = 1 : 100
E-04 Délkeleti homlokzat m = 1 : 100
E-05    Délnyugati homlokzat m = 1 : 100
E-06 Északkeleti homlokzat m = 1 : 100
E-07    Északnyugati homlokzat m = 1 : 100
E-08    Látványtervek I.
E-09 Látványtervek II.
E-10    Látványtervek III.

Pápa, 2018. május 31.

Németh Csaba
Építész tervező

         É-19-0054
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TERVEZŐI   NYILATKOZAT

Készült:  Pápa  Város  Önkormányzata  8500  Pápa  Fő  u.  5.  által a    8500  Pápa 
Szabadság utca  173/17 hrsz alatti ingatlanon, a meglévő piac elbontásával építendő 
városi piac engedélyezési tervdokumentációjához.

Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki 
dokumentációk tartalmáról  szóló  312/2012.  (XI.  08.)  Korm.  rendeletben foglaltak 
alapján

Németh Csaba okl. építészmérnök  (É-19-0054)

kijelentem, hogy

a)  az  általam  tervezett  építészeti-műszaki  megoldás  megfelel  a  vonatkozó 
jogszabályoknak,  általános  érvényű  és  eseti  előírásoknak,  így  különösen  a 
környezetvédelmi  előírásoknak,  a  statikai,  az  életvédelmi  és  az  égéstermék-
elvezetőkre  vonatkozó  követelményeknek,  továbbá  az  égéstermék-elvezetőkre 
vonatkozó  követelmények  teljesítésének  módja  tárgyában  egyeztettem az  érintett 
kéményseprő-ipari közszolgáltatóval,
b) a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges,
c)  a  vonatkozó  nemzeti  szabványtól  eltérő  műszaki  megoldás  nem  került 
alkalmazásra, és
d) az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az 
ellenállások  (teherbírás)  megállapítására  és  azt  a  tervezés  során  teljes  körűen 
alkalmaztam,
e)  az  építmény  tervezésekor  alkalmazott  műszaki  megoldás  az  Étv.  31.  §  (2) 
bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, illetőleg
g)  jogszabályban meghatározott olyan építési célú termék nem került betervezésre, 
amely műszaki specifikációjának típusát és számát igazolni szükséges,
h) az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény azbesztet nem tartalmaz,
i) az általam tervezett épület megfelel az épületenergetikai követelményeknek és az 
ezt igazoló energetikai számítást a külön jogszabályi előírások szerint elkészítettem,
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j) továbbá  mint  a  Magyar  Építészek  Veszprém  Megyei  Kamarájának  tagja 
rendelkezem a szükséges tervezési jogosultsággal.

A közművek az ingatlan meglévő bekötéseiről kerülnek kiépítésre.  A meglévő 
keresztmetszetek, illetve teljesítmény növekedés igény  esetén a szolgáltatóktól 
kell megrendelni!

Pápa, 2018. május 31.

Németh Csaba
Építész tervező

        É-19-0054
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  MŰSZAKI  LEÍRÁS

Készült:  Pápa  Város  Önkormányzata  8500  Pápa  Fő  u.  5.  által a    8500  Pápa 
Szabadság utca  173/17 hrsz alatti ingatlanon, a meglévő piac elbontásával építendő 
városi piac engedélyezési tervdokumentációjához.

Általnos ismertetés:

Tárgyi ingatlan Pápa belvárosának északkeleti szélén található. A terület, melyen a 
jelenlegi piac is található, a Tapolca patak (mely ezen a szakaszon már fedett) és a 
Szabadság utca között fekszik. 
Itt  található egy SPAR áruház, kisebb kereskedelmi pavilonok, parkolók. A terület 
északnyugati  végében  elhelyezkedő  vidéki  buszpályudvar  révén  egy  fontos 
csomópontja a városnak. 
Áthalad rajta a tókerti városrészt és a belvárost összekötő gyalogos tengely, valamint 
a Tapolca patak medrének vonalában húzódó, kelet-nyugati irányú kerékpárút.
Keddi és pénteki piac napokon fontos kereskedelmi pontja a városnak.
A  területet  délnyugati  irányból  a  történeti  belváros,  északnyugatról  a  vidéki 
buszpályaudvar, északkeletről családi házas lakóövezet, délkeletről a SPAR áruház és 
annak parkolója határolja.
A környező ingatlanokon vegyes építészeti megjelenésű épületek találhatók.

Mivel a HÉSZ-ben (Helyi Építési Szabályzat) a piac területének övezeti besorolása 
(Vk-SZ/K)  nemtette  lehetővé  az  új  piacépület  megépítését,  ezért  Pápa  Város 
Képviselőtestülete  a  18/2018.(II.15.)  számú  határozatában  intézkedett  a  HÉSZ 
módosításához szükséges feladatokról.
Az  elkészült  HÉSZ  módosítást  a  képviselőtestület   az  50/2018.(V.30.)  számú 
határozatában jóváhagyta, mely értelmében a terület a Vk-Z/K-1 övezeti besorolásba 
került, megteremtve a feltételeket az új piac megvalósításához.
Az  új  övezeti  besorolás  szerint  az  ingatlan  az  alábbi  beépítési  paraméterekkel 
rendelkezik.
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Beépítési mód: Zártsorú
Kialakítható legkisebb telekméret: 1.200 m2
Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 85 %
Építménymagasság legkisebb értéke: 4,5 m
Építménymagasság legnagyobb értéke: 8,0 m
Zöldfelület legkisebb mértéke: 7.5 %
Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 85 %
Közművesítettség: Teljes

El  őzmények:

Az ingatlanon a városi piac több évtizede működik kisebb nagyobb átalakításokkal, 
felújításokkal.
Az  eredeti  fedett  piaccsarnok  kb.  a  60-as  években  épült  többtraktusos  acél 
nyeregtetővel  fedett  térrel.  Északnyugati  és  délkeleti  oldalán  üzletsorral  határolt, 
melyek hagyományos épületszerkezetekkel készültek.
Az  északkeleti  és  délnyugati  oldalán  eredetileg  nyitott  csarnokteret  a  lgutolső 
felújítás  során  kerítéssel  és  kapukkal  zárták.  Ekkor  a  két  üzletsort  az  északkeleti 
végén vizesblokkokkal bővítették. 
A  piactér  a  80-as  évek  végén  a  délnyugati  oldalon  egy  könnyűszerkezetes 
pavilonsorral  bővült.  2016-2017-ben  a  piac  csarnok  és  a  buszpályaudvar  közötti 
területen egy húsáruház épült.

A piac épületei  a  az  elmúlt  évtizedek során a  felújítások ellenére elhasználódtak, 
korszerűtlenné váltak.

Pápa Város  Önkormányzata  a  piac teljes  újjáépítését  tervezi,  melyhez a  pályázati 
finanszírozás mellett saját forrást is biztosít.
A meglévő épületegyüttes elbontásra kerül és helyén egy új csarnoképület épül.
A beruházással  a  város  régi  terve  valósul  meg,  mivel  a  piactér  a  város  fontos 
kereskedelmi pontja.
A tervezett  piac csarnok és a hozzá tartozó üzletek és kiszolgáló egységek, a mai 
kornak megfelelő feltételeket biztosít majd, mind az árusoknak, mind az ide érkező 
vásárlóknak.
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A tervezett épületegyüttes ismertetése:

A tervezett épület a meglévő piaccsarnok jogszerű bontása után ( a 312/2012(XI.8.)  
Korm.rendelet  45.§,  illetve  a  191/2009(IX.15.)  Korm.rendelet   22.§  c  pont  
figyelembe vételével), annak  helyén kerül megépítésre. 

Az épületegyüttes fő tömegét egy törtvonalú hullámzó acélszerkezetű tetővel fedett 
csarnoktér  adja,  mely  maga  az  árusító  tér.  Eköré  szerveződnek  a  lapostetős 
lepényépületekbe  helyezett  üzletek,  büfék  és  a  piacot  kiszolgáló  helyiségek, 
vizesblokkok.  A  csarnoktér  minden  oldalról  megközelíthető,  délkeleti  irányból 
nyitott.
A csarnoképület délnyugati oldalán egy szabadtéri árusító tér kerül kialakításra, fák 
telepítésével.
Az épületttömeget  egy acél  vázzszerkezetű,  növényzettel  befuttatandó un.  Zöldfal 
veszi körül, mely több funkciójú. Telekhatárokat, gyalogos közlekedő utakat jelöl ki. 
Az  árnyékolás  mellett  egységes  modern  köntösbe  csomagolja  az  épületegyüttest, 
mely egyszerű tömeg megjelenésével jól ellensúlyozza környezetének sokféleségét. 
Ezenkívül  a  kevés  zöldterületet  igénylő  funkció  ellenére  a  zöld  növényzettel 
befuttatott fal megadja a zöldfelület élményét a nagy burkolt felületek mellett.

Építtető  az  épület  engedélyezési  terveinek  elkészítésével  irodánkat  bízta  meg.  A 
végleges terveket Építtetővel egyeztetett és az általa jóváhagyott vázlattervek alapján 
készítettük el.

2.   A f  őbb beépítési mutatók és az épület adatainak ismertetése:

Padlóvonal:                                  + 0,00 m
Burkolatszint:               + 0,00 m, - 0,50 m
Zöldfal magasság:                      + 6,50 m
Párkánymagasság:                      + 6,54 m
Gerincmagasság:     + 7,37 m
Építménymagasság:        4,96 m
Nettó alapterület:    647,40 m2
Beépített alapterület: 1.692,01 m2
Ingatlan területe:  7.916,90 m2
Beépítettség:           21,37 % 
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Az épület funkciója: Városi piac

- A közlekedési útvonalak akadálymentesítése a tervezési program szerint biztosított.
A  közlekedő  útvonalakat  úgy  kell  kialakítani,  hogy  azokon  a  közlekedés 
biztonságosan és balesetmentesen történhessen.

-Az új épület a meglévő épület bontása után valósul meg. A meglévő épület azbesztet 
tartalmaz, melynek szakszerű bontásáról és ártalmatlanításáról gondoskodni kel!.

-A tervezett épület állékonyságát és mechanikai biztonságát a vonatkozó előírásoknak 
megfelelően készített statikus tervek alapján megépített szerkezetek biztosítják.

-A tűzbiztonságot a tűzvédelmi szakértő által készített tűzvédelmi dokumentációban 
meghatározott  tűzállóságú  anyagok  beépítése,  illetve  a  dokumentációban 
meghatározott menekülési útvonalak és egyéb biztonsági előírások biztosítják.

-A higiénia, egészség- és környezet védelmet a várható létszámra méretezett szociális 
helyiségek, a megfelelően kialakított megvilágítás és természetes szellőzés biztosítja.

A környezetvédelem a technológiai és kommunális hulladék előírásoknak megfelelő 
gyűjtése és elszállítása biztosítja.

-Az  épület   biztonságos  használata  a  meghatározott   teljesítmény-jellemzőkkel 
rendelkező anyagok beépítésével biztosítható.

-A  zaj  és  rezgés  elleni  végelem  a  teljesítmény-jellemzőkkel  meghatározott 
térelhatároló szerkezetekkel biztosítható.

-Az épület energiatakarékossága  és hővédelme a tervben meghatározott minőségű és 
vastagságú hőszigetelő szerkezeteivel biztosítható.

-Az  élet-  és  vagyonvédelem  a  beépítendő  biztonsági  berendezésekkel  kerül 
biztosításra.

Az  épület  tetőfelületére  napelemes  rendszer  elhelyezésének  lehetősége  kerül 
megtervezésre, mely kiépítése esetén az épület energiafelhasználását csökkenti.
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Az alkalmazott épületszerkezetek ismertetése:

Alapozás:
A talajadottságokat figyelembe véve, az épület alatt vasbeton  kútalapok készülnek, 
melyeken vasbeton talpgerenda fut végig. A szerkezeti méretek, anyagminőségek és 
vasszerelés talajmechanikai szakvéleményen alapuló statikus kiviteli tervek alapján 
készül.

Teherhordó  szerkezetek:
Az  épület  teherhordó  szerkezete  tömör  acél  törtvonalú  keretekkel  készül,  5,8  m-
enkénti illetve egy helyen 4,96 m-es keretállás távolsággal.  Az épület hosszirányú 
merevsége  a  terven  jelölt  helyeken  az  oldalfal  és  a  tető  síkjában  elhelyezett 
szélrácsokkal  kerül  biztosításra.  A  szerkezeti  elemeket  statikus  terv  szerinti 
geometriai méretekkel és anyagminőséggel, gyártmányterv alapján készülnek.
Az  üzletépületek  és  kiszolgáló  helyiségek  szerkezete  vasbeton  kéregfallal  készül, 
statikus terv szerinti méretekkel, vasszereléssel és betonminőségekkel.

Födémszerkezetek:
Az üzletépületek és kiszolgáló helyiségek födémszerkezete vasbeton kéregpanellel 
készül, statikus terv szerinti méretekkel, vasszereléssel és betonminőségekkel.

Térelhatároló szerkezetek:
Az  épület  térelhatároló  szerkezetei  az  oldalfalon  perforál  ráccsal  készül.  A 
tetőszerkezet térelhatárolása  10 cm vastag PIR töltésű szendvicspanellel  történik, az 
acél főtartókra helyezett horganyzott könnyű szelemenekre rögzítve.  

Válaszfalak:
Az  üzletrészeket  elválasztó   válaszfalak  vasbeton  kéregfallal,  az  üzleteken  belüli 
válaszfalak kerámia válaszfallapokból falazottan készül. 

Felületképzések, burkolatok:
A térelhatároló szendvicspanelek felületkezelt szerkezetek, plusz felületkezelést nem 
kapnak.  Az acélszerkezetek  kétszeri  alap  és  egyszeri  fedőmázolást  kapnak szürke 
színben.  A szelemenek  tüzihorganyzott  felületűek.  Az  acél  szerkezeteken  tűzvédő 
festést  kell készíteni, tűzvédelmi leírásban szereplő anyaggal és határértékkel.
A csarnoktérben felületerősített gépi simítású beton burkolat készül.
Az üzletekben és  szociális blokkokban kerámia padló és oldalfal burkolat készül.
Az üzlet és szociális épületek nyers tégla falburkolatot kapnak.
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Szigetelések:
A csarnoképület  padozati  betonja  alatt  szerelőbeton  funkcióval  Dörken  MS  20 
donbornyomott lemez kerül elhelyezésre.
Az üzlet és kiszolgáló helyiségek padlószerkezetében 1 réteg vastagbitumenes lemez 
szigetelés készül.
A tető hőszigetelése 10 cm vastag PIR töltésű panellel  készül.  A lapostetők PVC 
csapadékvíz elleni szigeteléssel és  16 cm PIR hőszigeteléssel készülnek.
A homlokzati téglaburkolat alatt 12 cm hőszigetelés készül.

Nyílászáró szerkezetek:
Műanyag  szerkezetű  portálszerkezetek  készülnek  terv  szerinti  helyeken  és 
méretekkel,  3 rétegű üvegezéssel.  A portálszerkezetek előtt  leengedhető biztonsági 
rácsok kerülnek beépítésre.

Épületgépészet:
Az  épületgépészeti  rendszerek  megoldások  az  épületgépész  leírás  és  kiviteli  terv 
szerint készülnek.

Épületvillamos hálózat:
Az  épület  elektromos  bekötéde  az  ingatlan  előtti  gerinchálózatról  megoldható. 
Kiépül  a  csarnok  erősáramú  hálózata,  a  világítás  vonatkozásában,  ezenkívül  a 
gyengeáramú hálózatok (riasztó, számítógép).
Az elektromos hálózatok az épület villamos leírás szerint készül.

Közműkapcsolatok:
Az  épület közműcsatlakozásai az ingatlan meglévő bekötéseire csatlakozva kerülnek 
kiépítésre.  Energia,  illetve  keresztmetszet  növekedési  igény  esetén,  azokat  a 
közműszolgáltatóktól meg kell rendelni.

Munkavédelem:
A kivitelezés  során  a  munkavédelmi  előírásokat  és  a  biztonsági  rendszabályokat 
szigorúan be kell tartani.
A kivitelezési munka csak felelős műszaki vezető irányítása mellett végezhető.

Pápa, 2018. május 31.

Németh Csaba
Építész tervező
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