
 

 

 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József 

Labdarugó Akadémia örökösföldi edzőközpont 

előzetes vizsgálat hiánypótlás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Készítette: 
 

 
Tóth György 

AIR Metric Hungary Zrt. 

8600 Siófok, Vitorlás u. 11 A 3/2. 
2536 Nyergesújfalu, Viscosa tér 3. 

 
Készült:2021.10.19 

 

 



1 

 

Tartalom 
 

 

1. Előzmény ................................................................................................................ 2 

2. Földmunkával járó munkavégzés hatása .................................................................... 2 

2.1 EMISSZIÓ SZÁMÍTÁSA ........................................................................................... 2 

2.1.1 Elméleti alapok ................................................................................................ 2 

2.2 VÁRHATÓ EMISSZIÓ MEGHATÁROZÁSA .............................................................. 4 

2.3 HATÁSTERÜLET MEGHATÁROZÁSA ..................................................................... 4 

2.3.1 Terjedés számítás alapelvek ........................................................................ 4 

2.3.2 Modellszámítások eredményeinek bemutatása és értékelése ................................ 8 

3. Az épületek (bővített épület és az új főépület) tervezett funkciói ................................ 11 

3.1 Főépület ............................................................................................................. 11 

3.2 A meglévő bővítendő épület .................................................................................. 11 

3.3 Fedett műfüves pálya ........................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

1. Előzmény 
 

A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 

meghatalmazása alapján a NOGART Kft. a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság 

részére előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József 

Labdarugó Akadémia örökösföldi edzőközpont engedélyeztetésével kapcsolatban. Az eljáró 

hatóság 5782-4/2021. számú végzésében fogalmazta meg hiánypótlási elvárásait, amelyek a 

következőek: 

• Be kell mutatni a kivitelezés (földmunkával járó munkavégzés) légszennyező hatását 

szálló por (PM10) tekintetében is. A hatásterület meghatározása is szükséges. 

 

• Röviden ismertetni kell az épületek (bővített épület és az új főépület) tervezett 

funkcióit. 

 

2. Földmunkával járó munkavégzés hatása 

2.1 EMISSZIÓ SZÁMÍTÁSA 

2.1.1 Elméleti alapok 

 

A por-emisszió/transzmisszió és hatásterületének becsléséhez a napi építési területet mint 

felületi forrást tekintettük és a szennyezőanyag terjedését az MSZ 21459/2-81 előírásainak 

megfelelően számítottuk. 

A porképződéssel járó tevékenységek az épületek alatti alap előkészítése, futballpályáknál a 

25 cm-rel a terepszint alatti tükör kialakítása, föld rakodása, deponálása. A területen végezett 

földmunkák – elsősorban a futballpályák talajelőkészítő munkálatai – szakaszosan, 

előreláthatólag ~ 8 hét időtartamig tart. A porképződés nagyban függ a talaj 

nedvességtartalomtól, rajta található növényzettől.  

 

A kibocsátott por mennyiségének megbecsülésére a szakirodalom a következő algoritmus 

használatát javasolja: 

 

𝐸𝑀𝑃𝑀10 = 𝐸𝐹𝑃𝑀10 × 𝐴 × 𝑑 × (1 − 𝐶𝐸) × ( 24/𝑃𝐸) × ( 𝑠/9%) 

 

A képletben a jelölések: 

EMPM10, a PM10 kibocsátás [kg] 

EFPM10, az adott anyag emissziós faktora [kg (PM10) /(m2 ·év)] 

A: az építkezési munkálatok során érintett terület nagysága [m2 ] 

d: az építkezés időtartama [év] 

CE: a kibocsátás csökkentésére alkalmazott módszerek hatékonysága 
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PE: a Thornthwaite-féle csapadék-párolgás index 

s: a talaj iszaptartalma [%]. 

 

Az iszap a talaj felső rétegében található 0,002–0,063 mm közötti szemcseméretű talajalkotók 

összessége. A geológiai eredetű por, amely az építkezési munkafolyamatok során kerül a 

légkörbe, meglehetősen alacsony PM2,5 –re nézve, és kb. 10%-a a PM10 kibocsátásnak. A 

TSP kibocsátás nagyjából a háromszorosa a PM10 mennyiségének. 

 

Emissziós faktorok értékei adott építkezési típusoknál (Coenen et al., 2016). 

 

EF értéke TSP 

[kg/(m2 ∙év)] 

PM10 

[kg/(m2 ∙év)] 

PM2.5 

[kg/(m2 ∙év)] 

családi házak 0,29 0,086 0,0086 

lakások 
1 0,3 0,03 

nem lakáscélú építkezések 3,3 1 0,1 

útépítés 7,7 2,3 0,23 

 

 

A d, a CE, a PE, és az s értékek minden ország esetében egyéni értékeket vehetnek fel, és a 

számítás pontosításának érdekében ezeket a lehető legpontosabban kell meghatározni. Az 

építkezés idejének kiszámításához átlagos értékek szerepelnek kiindulásképpen az irányelvben. 

A családi ház építése fél év (d=0,5), az apartmanok építése 9 hónap (d= 0,75), a nem lakáscélú 

építkezések hossza 10 hónap (d=0,83), az útépítés 1 évig (d=1) tart. Ezeket az értékeket csak 

akkor javasolt használni, ha semmilyen más forrásból származó adat nem áll rendelkezésre a 

leltár elkészítésekor. A CE, tehát a kibocsátást csökkentő tevékenységek hatékonysága 

különösen változatos értékeket adhat. Alapvetően a vízzel fellocsolás a leginkább elterjedt 

módszer kibocsátást csökkentő tevékenység. A porkibocsátás szempontjából a talaj 

nedvességtartalma kiemelten fontos tényező. Erre a Thornthwaite-féle klíma osztályozás 

alapján a PE index (csapadékpárolgás), a csapadékösszegből és az átlaghőmérsékletből a 

következő összefüggés alapján állapítható meg 

 

 

 

 

 

A képletben a Pi a mm-ben kifejezett havi csapadékösszeg, a Ti pedig a °C-ban megadott havi 

átlag hőmérsékletet jelenti. A kísérletek, amelyek alapján ez az algoritmus készült Észak-

Amerika keleti részén zajlottak, ennek ellenére ez a képlet terjedt el Európában is, ahol a PE 

átlagos értéke 120. (Coenen et al., 2016) 



4 

 

 

2.2 VÁRHATÓ EMISSZIÓ MEGHATÁROZÁSA 
 

 

𝐸𝑀𝑃𝑀10 = 𝐸𝐹𝑃𝑀10 × 𝐴 × 𝑑 × (1 − 𝐶𝐸) × ( 24/𝑃𝐸) × ( 𝑠/9%) 

 

 

EFPM10, az adott anyag emissziós faktora [kg (PM10) /(m2 ·év)]: 1 
 

A: az építkezési munkálatok során érintett terület nagysága [m2 ]: 14000 
 

d: az építkezés időtartama [év]: 0,164 
 

CE: a kibocsátás csökkentésére alkalmazott módszerek hatékonysága: 0 
 

PE: a Thornthwaite-féle csapadék-párolgás index: 120 
 

s: a talaj iszaptartalma [%]: 9 
 

  
 

éves munkanapok szám: 60 
 

napi munkaórák száma: 8 
 

 

Az építési munkálatok során képződő por emisszió: 
 

 

   
EMPM10, a PM10 kibocsátás [kg] = 460,3 Kg/év (958,9 g/h) 
 

  

 

2.3 HATÁSTERÜLET MEGHATÁROZÁSA 

2.3.1 Terjedés számítás alapelvek 
 

Hatásterület lehatárolása: 

 

A légszennyező anyagok légköri terjedését leíró matematikai modell 

 

A terjedési vizsgálatok alapja a légszennyező anyagok légköri terjedését leíró diszperziós 

modell. A folytonos pontforrás rövid átlagolási időtartamra vonatkozó szennyező hatásának 

számításával az MSZ 21459/1-81 számú szabvány foglalkozik. 

 

Folytonos pontforrás gázállapotú szennyezőanyag és 10 μm-nél kisebb átmérőjű szilárd 

részecske kibocsátása következtében a rövid idejű (1 óra) átlagolási időtartamra vonatkozó 

koncentrációt (CG1) a felszínközeli receptorpontban, ha kis terjedési távolságok esetén 
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eltekintünk a gázállapotú szennyezőanyag kimosódásától, száraz ülepedésétől, valamint kémiai 

átalakulásától, a következőképpen határozzuk meg: 

 

𝐶𝐺1 ≅
𝐸𝐺

𝜋 ∗ 𝜎𝑦 ∗ 𝜎𝑧 ∗ 𝑢𝑚
∗ 𝐸𝑥𝑝 [−

1

2
∗ (

𝐻

𝜎𝑧
)

2

]      [
𝜇𝑔

𝑚3] 

ahol: 

E
g 

folytonosan működő pontforrás rövid átlagolási időtartamra vonatkozó gázállapotú 

szennyezőanyag emissziója [mg/s];  

H a pontforrás effektív kéménymagassága [m];  

u
m 

folytonos pontforrás füstfáklyájára jellemző szélsebesség rövid időtartam alatti 

középértéke [m/s];  

σ
y
, σ

z 
folytonos pontforrás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes, illetve 

függőleges turbulens szóródási együtthatója (MSZ 21457/4) [m];  

σ
y
=ax

b

; σ
z
=cx

d

; a=0,08(6p
-0,33

+1-ln(H/z
0
)); b=0,367(2,5-p);  

c=0,38p
1/3

(8,7-ln(H/z
0
)); d=1,55exp(-2,35p)  

x – a forrástól való távolság a szélirányban (m);  

p – a szélprofil egyenlet kitevője (szélexponens);  

Z
0 
– az érdességi paraméter (a forrás környezetében, szélirányfüggő). 

A modell alkalmazásához szükséges terjedési jellemzők meghatározását a következőkben 

foglaljuk össze.  

 

Effektív kéménymagasság és az emelkedő füstfáklyára jellemző szélsebesség 

A két jellemző meghatározásával az MSZ 21459/5-85 sz. szabvány foglalkozik. Ha a kibocsátott 

véggáz és a környezeti levegő közötti hőmérséklet-különbség 50 ºC-nál nagyobb, akkor a 

pontforrás járulékos kéménymagasságát a következő összefüggéssel határozzuk meg:  

∆ℎ =
2,7 ∗ 𝑄ℎ

1
2

�̅�
3
4

       [𝑚] 

ahol: 

Qh a kibocsátás hőárama [kW];  

u az emelkedő füstfáklyára jellemző szélsebesség [m/s].  
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Az effektív kéménymagasság a következő képlettel számítható:  

𝐻 = ℎ + ∆ℎ       [𝑚] 

ahol: 

h a tényleges kéménymagasság [m]. 

Ha a v < 1,5 × u(h), akkor a leáramlás figyelembevételével korrigált tényleges 

kéménymagasság a következő:  

ℎ𝑘 = ℎ + 2 ∗ [
𝑣

𝑢(ℎ)
− 1,5] ∗ 𝑑       [𝑚] 

ahol: 

u(h) szélsebesség a tényleges kéménymagasságban [m/s];  

v a szennyezett levegő kiáramlási sebessége a kilépésnél [m/s];  

d a kürtőtorok átmérője [m]. 

A hőkibocsátás számítására a következő egyszerűsített összefüggés használható:  

𝑄ℎ = 271 ∗
𝑇𝑠 − 𝑇ℎ

𝑇𝑠
∗ 𝑑2 ∗ 𝑣       [𝑘𝑊] 

ahol: 

Ts a kiáramló gáz hőmérséklete [K];  

Th a környező levegő hőmérséklete [K];  

v a szennyezett levegő kiáramlási sebessége a kilépésnél [m/s];  

d a kürtőtorok átmérője [m].  

A tényleges kéménymagasság és a kibocsátás effektív magassága közötti tartományra 

jellemző átlagos szélsebességet az  

𝑢(ℎ) = 𝑢0 ∗ (
ℎ

ℎ0
)

𝑝

       [
𝑚

𝑠
] 

ahol: 

h a talajfelszíntől mért függőleges távolság [m];  

h0 a szélmérőhely magassága [m];  

u0 a szélsebesség a szélmérőhely magasságban [m/s]. 

szélprofil-egyenlet alapján az  

�̅� =
𝑢0

(𝑝 + 1) ∗ ℎ0
𝑝 ∗

𝐻𝑝+1 − ℎ𝑝+1

𝐻 − ℎ
       [

𝑚

𝑠
] 
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ahol: 

H az effektív kéménymagasság [m];  

h a tényleges kéménymagasság [m]. 

egyenlet írja le. 

 

Pontforrások esetében az effektív kéménymagasság meghatározására az ismertetett 

egyenletrendszernek nincs explicit megoldása, a számítás elvégzésére iterációt kell alkalmazni. 

Az iterációt gépi számítással a következő módon célszerű elvégezni: 

1. lépés: kiinduló értékként ū legyen egyenlő u
0
-val; 

2. lépés: az ū pillanatnyi értékével kiszámítjuk a kibocsátás effektív magasságának értékét; 

3. lépés: H számított értékével meghatározzuk ū új értékét; 

4. lépés: ū új és előző értékét összehasonlítjuk. 

Ha az eltérés 1 %-os hibahatáron belül van, akkor vége a számításnak, ellenkező esetben 

vissza kell térni a 2. lépéshez. A megengedett relatív hibának 1 %-ot feltételezve, az iteráció 

általában 3-4 ciklus után befejeződik. 

 

A felületi forrásokból származó emissziók által okozott várható rövid idejű koncentrációk 

(immissziók) becslését a pontforrásoknál alkalmazott módszer szerint is elvégezhetjük az 

alábbi kiegészítéssel. 

Az MSZ 21457/4 2.2. szakaszában leírtak szerint meghatározott turbulens szóródási 

együtthatókat az alábbiak szerinti σyt és σzt együtthatókkal helyettesítjük: 

 

ahol: 

σy0  -  a vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható, amely a területi forrás szélességének 

4,3-del osztott értéke, m; 

σz0 - a függőleges irányú kezdeti szóródási együttható, amely a területi forrás magasságának 

2,15-dal osztott értéke, m; 
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 2.3.2 Modellszámítások eredményeinek bemutatása és értékelése 

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a helyhez kötött 

pontforrás hatásterülete: 

„a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által 

maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése 

következtében a vonatkoztatási időtartamra számított, a légszennyező pontforrás 

környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett, a füstfáklya tengelye alatt 

várható talajközeli levegőterheltség-változás 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb;” 

 

 

Alapterheltségi adatok tekintetében az „OLM 2020. évi szálló por PM10 és PM2.5 mintavételi 

programjának összesítő értékelése” című dokumentációban található adatokat használtuk fel 

(Készítette: MFO LRK Adatközpont 2021.). (Nyíregyháza átlag PM10 koncentráció: 20,28 

µg/m3) 

 

Számításainkat Hattav 8.0.0.5. programmal végeztük el.  

A program légszennyező pontforrások, vonalas források, felületi források, valamint 

bűzkibocsátó források által okozott levegőterheltségeknek a forrás tengelyétől való szélirány 

menti távolság függvényében való becslését végzi el a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 

23.) Kormányrendelet, az MSZ 21457/4: 1980, valamint az MSZ 21459/1, 2-1981 alapján 

 

A transzmissziós számítási eredmények alapján a hatásterület határvonala, ahol a 

  

• a légszennyező anyag koncentráció a légszennyezettségi határérték 10%-át eléri:  

PM10: 89 m 

• a terhelhetőség 20 %-ánál nagyobb: 

PM10: 47 m 

• az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb: 

PM10: 3 m 
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A vizsgált tevékenység PM10 kibocsátásának hatásterülete a munkavégzés 

helyétől 89 m. 

 

 

 

 

 

FELÜLETI FORRÁS HATÁSTÁVOLSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA A 306/2010. (XII.23.) 

KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN 

 

Nyíregyháza-Bozsik József Labdarugó Akadémia 

 

INPUT ADATOK 

 

A felületi forrás hosszabbik oldala:               280 m                                              

A kibocsátás magassága:                            1 m                                                

Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                             

A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 1.50 m - közepes 

város (1-6 emeletes épületek) 

Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         3 m/s, a szélsebesség 

mérés magassága: 10 m        

A vizsgált légszennyező anyag:                     Összes szilárd, TSPM                               

24 órás határérték:                                50 µg/m3                                           

A vizsgált terület alapterheltsége:                20.28 µg/m3                                        

Légszennyező anyag kibocsátás:                     958.9 g/h  ===> 266 mg/s                           

A vizsgált távolság:                               300 m                                              

 

 

 

 

 

PM10 hatásterület határvonala 

 



10 

 

SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 

 

A forrás által okozott maximális terheltség:       315 µg/m3                                          

A maximális terheltség távolsága:                  2 m                                                

 

'A' feltétel (a határérték 10%-a):                 20 µg/m3                                           

Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:            89 m                                               

Átlagos terheltség az 'A' hatástávolságon belül:   60,8 µg/m3                                         

 

'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):              35,9 µg/m3                                         

A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:             47 m                                               

Átlagos terheltség a 'B' hatástávolságon belül:    91,7 µg/m3                                         

 

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):               252 µg/m3                                          

A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:             3 m                                                

Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:    300 µg/m3                                          

 

Átlagos terheltség a vizsgált területen:           25 µg/m3                                           

 

X               Konc. 

méter              µg/m3 

 

0         313,6432 

50          33,2975 

100          17,7496 

150          11,6817 

200           8,4170 

250           6,4005 
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3. Az épületek (bővített épület és az új főépület) tervezett funkciói 
 

A tervezési területen három főbb, egymástól elkülönülő épület került megtervezésre. 

Elsősorban az új, földszint plusz két szintes lapostetős főépület, ami az akadémia alapvető 

funkcióit (sportolói öltözők, rekreációs részek, edzőterem, irodák és kollégiumi szobák) foglalja 

magába. Másodsorban egy 40/60 m méretű műfüves pályát lefedő, fejépülettel ellátott 

csarnoképület, mely a téli időszakban is edzési lehetőséget biztosít a szakágaknak. Végül pedig 

felújításra és bővítésre kerül a telken található meglévő földszint plusz egy szintes öltöző és 

lelátó épület, ami a létesítményigazgatás és pályakarbantartás mellett a kiszolgálja a 

rendezvényre érkező látogatókat is. 

 

3.1 Főépület  
 

A főépület alaprajzi rendszere azokból az alapvető megrendelői igényekből eredeztethető, 

hogy a szakágak egymástól szeparáltan tudjanak működni, könnyedén elérve a pályákat, 

valamint a kiemelt helyiségből center-, és a lehető legtöbb pályára legyen a rálátás biztosított. 

Többek közt az fentieket figyelembe véve négy, a centerpályára merőleges tömbbe 

rendeződnek a funkciók, melyeket egy hosszanti, tagolt közlekedő köt össze. A középső két 

tömböt további belső udvarok tagolják, és az így kialakuló épületforma lehetővé teszi minden 

helyiség természetes megvilágítását és szellőzését, ami az üzemeltetés során jelentős 

költségmegtakarítást eredményezhet. Minden épülettömbben önálló vertikális közlekedőmag 

tervezett, ezzel biztosítva a megfelelő menekülési útvonalakat, illetve tovább erősítve a 

funkciók izolált működtethetőségét. A főbejárat visszahúzott fedett kialakítással a középső-déli 

tömbben található, ide érkezik meg a sportoló, a dolgozó és a látogató egyaránt. A látogatói 

területek (váró, aula, büfé) a földszinten, a hosszanti közlekedővel a sportolói, dolgozói 

területektől izoláltan helyezkednek el. Ebben a tömbben találhatóak a közösségi, rehabilitációs, 

rekreációs helyiségek, amit minden szakág használ. A déli tömbben az első csapat helyiségei 

kaptak helyet, saját belső közlekedővel az első emeleti pihenőszobákhoz. A középső-északi és 

északi tömb földszintjén az akadémia férfi és női részlegének öltözői és vizesblokkjai 

találhatóak. Minden tömbből cipőmosó helyiségen keresztül, közvetlen elérhetőek a pályák is. 

Az első emeleten a középső tömbökben az irodai részleg létesül, az elnöki rész leválasztva, 

közvetlen tetőterasz és lelátó kapcsolattal kerül kialakításra. A középső-déli tömb keleti oldalán 

kap helyet a főzőkonyha és az önkiszolgálós rendszerben működő étterem. Az északi tömb 

első emeltén tervezzük a dolgozók és az akadémisták által is használható wellness helyiség 

elhelyezését, valamint az akadémiához tartozó közösségi helyiségeket. A második emelet teljes 

egészében a kollégiumi szobának és az azokhoz kapcsolódó kiszolgáló helyiségeknek ad helyet, 

a női részleget külön tömbben elhelyezve. 

 

 

3.2 A meglévő bővítendő épület  
 

A gazdaságosság szempontját előtérbe helyezve a meglévő épület nagy részének 

megtartásával terveztünk. Pozíciója a leendő 11 hektáros komplexum területén is központinak 

mondható, így számos funkciónak megfelelő helyet tud biztosítani.  
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A tervezett centerpályához kapcsolódó látogatói vizesblokkok, büfék, a sportolói vizesblokkok 

és sportszer tárolók, valamint a pályakarbantartás és létesítménygazdálkodás helyiségeit 

célszerű volt itt kialakítani. A lelátó az MLSZ Infrastruktúra Szabályzatában előírt szükséges 

ülőhely számot biztosítja. Mindezen funkciók befogadásához és a komplexum egységes, 

esztétikus képének és egységes műszaki színvonalának kialakításához az épület átépítése, 

felújítása és bővítése szükséges. A centerpálya nyugati oldalán a főépület tömegére reflektálva 

a két újabb épületrésszel bővítjük, a meglévő – esztétikailag megkérdőjelezhető, és alapvetően 

funkciótlan - félnyereg tetőket visszabontjuk. Az épület alapvető szerkezeteit megtartjuk, de 

új, a komplexum többi elemével párhuzamba állítható megjelenést kap. A bővítéseket, 

valamint a meglévő épületeket egy új, hosszanti födémmel fogjuk össze és az MLSZ 

Infrastruktúra Szabályzatának megfelelően a meglévő lelátó egy részét lefedjük. Az emeleti 

lelátó kialakítás magasságát az épület hosszában végig futó rézsűs földkiemeléssel vizuálisan 

csökkentjük, ami természetközeli lelátóként is funkcionál. A jelenleg érvényben lévő 

szabványoknak megfelelően kb. 320 férőhely alakítható ki a meglévő szerkezeten. Az új déli 

tömbben izoláltan elláthatók a hazai szurkolók, míg az új déli tömb a hazai szurkolók 

kiszolgálását biztosítja. Az emeleten ugyanezen osztásban alakítjuk ki a lelátókat, illetve az 

ehhez kapcsolódó büféket. A tartalék pálya felé eső, nyugati épülettraktusban, elválasztva a 

sportolóktól és látogatóktól a pályakarbantartás és létesítményigazgatási funkciók kapnak 

helyet, ezen az oldalon történik épület gazdasági feltárása 

 

3.3 Fedett műfüves pálya  
 

A csarnok A 40/60 m méretű műfüves pálya csarnokszerkezetű lefedést kap. A pálya 

hosszoldalán kétsoros lelátót helyeznek el kb. 200 fő befogadóképességgel. A csarnok egy 

kétszintes fejépülettel egészül ki, melynek földszintjén vizesblokk, öltöző és szertár is létesül. 

A fejépület emeleti szintjén egy nagyméretű kettéosztható fejlesztőtermet alakítunk ki. A 

csarnokban külön vizesblokkokat alakítunk ki a látogatóknak, ill. a fejlesztő terembe és a 

csarnokba érkező sportolók is elkülönítetten tudnak öltözni. A fedett pályához tartozó öltözők 

a pálya melletti, leválasztott folyosóról közelíthetők meg, míg a fejlesztő terem öltözői a 

lépcsőtéren keresztül, az épület keleti oldalában kaptak helyet. Ez megkönnyíti a nagyobb 

rendezvények idején a használatot, illetve a csarnoképület kiadhatóságán is javít. A csarnok 

egyszerű hasáb formaképzését csak a fejépület földszinti, visszahúzott, árkádos kialakítású 

részével bontjuk meg, így egy karakteres bejárati részt képezve a főépület irányába. 

 

 

------------------------------------------------VÉGE-------------------------------------------------------- 


