
 
 

BESZÁMOLÓ  

a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról 
 

Pályázó neve: László Péter Pál 

Pályázó címe: 3060 Pásztó, Kishegy sétány 3. 

Ügyfél-azonosító: 1009551196 

Támogatási határozat iratazonosító: 1623156305 

 

Projekt címe: TÉR-FORMA-ÉPÍTÉSZ-IRODA kialakítása 

Projekt megvalósításának helye: 3060 Pásztó, Kishegy sétány 3. (Hrsz: 1604/3; 1604/3/A) 

Jóváhagyott támogatás összege: 7.540.284 Ft 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület HVS Intézkedés megnevezése: Vállalkozások 

fejlesztése Pásztón 

 

A megvalósult fejlesztés szöveges bemutatása:  

2005-től folytatok építészeti tervezési tevékenységet saját, Pásztó, Kishegy sétány 3. sz. alatti 

lakóépületemben. A fejlesztést megelőzően tevékenységemet a lakáson belül, a főbejárathoz 

legközelebb eső lakószobából kialakított irodában, mintegy 15 m2-en végeztem, ami a 

vállalkozás fejlődésével szűkössé vált, az ügyfélfogadáshoz nem felelt meg a jelen kor 

elvárásainak. Az ügyfelek nagyon kedvezőtlenül, a lakás előterén keresztül juthattak csak be 

az iroda terébe, ami amellett, hogy kellemetlen helyzetet teremtett, a vállalkozás általános 

megítélésére sem hatott kedvezőleg. Az iroda kicsi volt, bútorokkal és berendezésekkel 

zsúfolt. Az iroda a földszintes lakóépület padlásterének átalakításával, átépítésével jött létre, 

önálló, a lakó funkciókról teljesen leváló kis-középületként üzemel. 

 

 A fejlesztés során kialakításra került egy viszonylag nagy alapterületű, egylégterű 

iroda, ahol tervező munkaállomások, tárgyaló- és bemutató tér kaptak helyet. Az 

irodához egyéb helyiségek is kapcsolódnak, úgymint nyomtató- és makettező sarok, 

irattár, valamint a napi szükségleteket kielégítő teakonyha és mosdó helyiségek. Az 

iroda önálló utcafronti főbejárataként egy fedett lépcső szolgál, ami az előtte 

elhelyezett áttört felülettel (rácsozat) vált tömegszerűvé. Az energiahatékonyság és a 

költségek csökkentése érdekében az iroda nem önállóan, hanem egy, már meglévő 

épület tetőterének hasznosításával valósult meg, a meglévő, központi 

épületvillamossági és épületgépészeti rendszerek bővítésével. Ezenkívül önálló 

napelemes rendszer került kiépítésre, amely az iroda blokk elektromos energia igényét 

teljes mértékben fedezi. 

Az építési tevékenység mellett a pályázat marketing tevékenységet is tartalmaz, melynek 

keretében közös, a vállalkozást és a Nyikom HTK civil szervezetet népszerűsítő színes 

kiadvány készül. 

 

A 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult fejlesztés során egy olyan építész 

iroda épült ki, ami mind alaprajzi méreteivel, mind funkció kapcsolataival és építészeti 

megfogalmazásával magas színvonalon tud megfelelni a felé támasztott követelményeknek. A 

beruházás eredményeként a jelenlegi tevékenység minősége nagymértékben javult, 

színvonalas, alkotó munkakörnyezet jött létre. Az irodával immáron rendelkezésre állnak 

azok az infrastrukturális feltételek, amelyekkel lehetőség nyílik a nagyobb léptékű feladatok 

megpályázására, tervpályázatokon való részvételre, további szakmai előrelépésre. 

 

 

A beszámolót László Péter Pál készítette, Pásztón, 2014. december 16.-án. 
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