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1.

Bevezető

A Helyiek Herceghalomért Egyesület (He-He), mint a településen működő egyik civil
szervezet, 2004-ben megcélozta, majd 2005-ben feladatának határozat meg, hogy
Herceghalom község területén sportlétesítmények építésének szervezését és esetlegesen
megvalósítását vállalja.
Az Önkormányzat képviselőivel történt egyeztetések alapján azt az elképzelést tartjuk
megvalósíthatónak, amely beleillik Herceghalom Község Településrendezési tervébe (TRT),
amelybe beletartoznak olyan különleges területek fejlesztése is, mint a Rekreációs területek,
amelyek a szabadidő, a vendéglátás és a sport funkcióknak adnak teret.
Ezen belül jelen tanulmányban a sportlétesítmények fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseket
ismertetjük. Kiemelt figyelmet fordítottunk az iskolai testnevelés oktatásra, a fiatalok
szabadidős sporttevékenységére és a felnőtt lakosság helyi sportolási lehetőségeire kortól és
nemtől függetlenül. Az általunk javasolt sportlétesítmények megvalósulása esetén
véleményünk szerint lehetőség nyílik kis és nagyobb létszámú csoportok közös és egyéni
sportolására.
A sportlétesítmények kialakítása, jellege és használhatósága a fokozatosság elve és a település
anyagi erőforrásainak megfelelően valósulhatna meg a jelenleg is meglévő létesítmények
kiegészítéseként
.
A sportlétesítmények méreteinél a professzionális sportpályák méreteit vettük alapul, hogy az
elsődlegesen a települési sportéletet kiszolgálására tervezett létesítmények adott esetben
versenysport rendezvényekre is alkalmasak legyenek.
A sportlétesítmények tervezésére és kivitelezésére az elképzelésünkben javaslunk különböző
szakkivitelező és tervező vállalkozásokat, amelyek már megfelelő referenciákkal
rendelkeznek.
Jelen javaslatunk, természetesen egy gondolatébresztő és vitaindító elképzelés, amely egy
szélesebb körű egyeztetést igényel, amelybe minden reális és előremutató jobbító szándéknak
helye van. A sportlétesítmények tervezésénél és elhelyezésénél figyelembe vettük a He-He
civil szervezet tagjainak a községre vonatkozó vélelmezett igényeit:
görkorcsolya,
gördeszka,
BMX,
labdarúgás,
atlétika,
úszás.

tenisz,
kézilabda,
röplabda,
kispályás labdarúgás,
streetball,
korcsolya és jégkorong,

2

2.

Sportpálya koncepció

Az elképzeléseink szerinti sportpályák elhelyezését és jellegét, valamint a művelhető
sportágakat az alábbi vázlaton mutatjuk be.
A sportlétesítmények sematikus elhelyezése a Településrendezési Tervben kijelölt
területen

Klubház
Uszoda
Parkoló

Modern,
autonóm
sportpálya

Teniszpályák

Multifunkcionális
pálya

I. ütem
II. ütem
III. ütem
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Labdarúgópálya,
atlétikapálya

Minden sportlétesítményt úgy javaslunk kialakítani, hogy ahol szükséges épített kerítés (pl.
magas kerítés a teniszpályáknál) és telepített növényzet válassza el azokat egymástól.
A sportpályák elhelyezésénél, a közlekedők és a pihenőterületek kialakításánál lehetőséget
kell teremteni a közösségi szabadtéri, kulturális események megrendezésére.
A létesítmények mellé feltétlenül szükséges vízvételezési lehetőséget biztosítani azért, hogy a
pályák tisztántarthatóak legyenek. Javasolt világítás kiépítése is, hogy a létesítmények
üzemidejét pár órával megnyújthassuk. Itt kiemelt fontosságú a téli hónapokban a jégpálya
megvilágítása, amit így a hétköznapok esti óráiban is lehetne üzemeltetni (Bevételi forrás).
Egyes helyeken 3 fázisú csatlakozásokat is célszerű elhelyezni, nagyobb rendezvények
lebonyolításához.
A sportlétesítményeket az alábbi ütemezésben javasoljuk megvalósítani:

I. Ütem
1.1

Teniszpályák

2+1 db szabványos salakos teniszpálya (11x24 m + 5m oldal és hátsó kifutóval) kialakítását
javasoljuk, amelyből egy alkalmas sátorlefedésre.
A teniszpályák mellett tervezünk egy 6m széles falazó folyosót kialakítani.
A teniszpálya a teniszt kedvelő és rendszeresen űző helyiek számára, közeli, a kikapcsolódást
elősegítő létesítményt jelent, amely az iskolai testnevelés, sportoktatás számára is remek
lehetőség, hogy a gyerekeknek változatosabb mozgáslehetőséget biztosít.
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1.2.

Skate-park (görkorcsolya, gördeszka és BMX profilok)

A helyi fiatalok „trendy” sporttevékenység végzésére alkalmas eszközök: félcső, korlát,
padka, ugrató …
A fiatalok aktív, mozgásban gazdag, koordináció készség fejlesztő szabadidő tevékenységét
segíti elő. A pályán, a manapság rendkívül népszerű gördülő sportokat lehet gyakorolni. A
Budaörsön található hasonló létesítmény rendkívül népszerű és nagy kihasználtsággal
működik.
A skate-park területén elkülönített területen mászó fal kialakítására is lehetőség nyílik.

1.3.

Multifunkcionális sportpálya

Szabványos méretű, palánkkal körbevett kézilabda pálya (40x20m), amely magába foglalja a
röplabda és a Streetball lehetőségét is. Burkolatnak betont vagy műfüves kivitelt és 1 m
magas palánk megvalósítását javasoljuk.
Napjaink legnépszerűbb sportjai közé tartoznak a foci, kosárlabda, kézilabda. Ez a pálya
mindhármat lehetővé tenné, mind szabadidő sporttevékenységet folytatóknak, mind az iskolai
testnevelés számára. A körbekerített terület a téli hónapokban jégpályává alakítható, ami a
kihasználtságát jelentős mértékben növeli.

1.4.

Szociális helyiségek, iroda és szertár

A sportoláshoz elengedhetetlen férfi és női mosdók, valamint egy iroda és egy szertár
kialakítása, amelyet 2 db szabványos konténerből (1,8x6x2m?) javaslunk kialakítani
ideiglenes jelleggel, amíg végeleges klubház nem épül meg. A későbbiekben a konténereket
egyéb tevékenységekhez lehet használni.
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II. Ütem
2.1

Labdarúgó és atlétikapályák

A település sporthagyományaira tekintettel javasoljuk egy szabványos méretű labdarúgó pálya
(105x68m) megépítését.
A pálya köré javasoljuk egy 4-6 futófolyosós pálya, valamint a félkörívekben távolugró,
magasugró kialakítását is, amelyen az iskolai testnevelés oktatás is megvalósulhat.
A szabványos labdarúgó pálya lehetővé teszi, hivatalos, a magyar labdarúgó bajnokság
valamely osztályba tartózó mérkőzés lebonyolítását. Az atlétika pálya az iskolai sportoktatást
is segítené, valamint versenyek rendezésére is lehetőséget nyújt. A futópályának a helyiek
szabadidőben folytatott kondíció megőrzésében is fontos szerepe lehet.

III. Ütem
3.1
A sportlétesítményeket kiszolgáló klubház (szociális blokkok, öltözők ...)
fedett uszodával (33m), valamint egy 40-60 szgk. részére parkoló kialakítása.
A terület tulajdonjogának rendezése után a területen lévő épületek valamelyikének
átalakításával a klubház megvalósulhat.
Tudomásunk szerint a Zsámbéki medence egyetlen települése sem rendelkezik uszodával.
Herceghalom területén egy kistérségi igényeket kielégítő uszoda és a hozzá kapcsolható
hidroterápiás központ kialakításához véleményünk szerint nagy összegű EU támogatást lehet
igénybe venni. Itt érdemes azt is figyelembe venni, hogy Herceghalom határában termálvizes
kutak találhatók.
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3
Sportpályák tervezésével és kivitelezésével
megbízható vállalkozások:
Németh és Társa Kft.
2092 Budakeszi, Hajnalka utca 19.
Tel.: +36 23 535660
Mobil:+36 30 9423948
Fax:+36 23 535661
Email: info@nemethestarsa.hu
Web: www.nemethestarsa.hu
Termékek: műfű, szintetikus burkolat, sportpálya világítás, atlétikapálya építés,
multifunkcionális sportpálya
GRANUFLEX Kft.
1037 Budapest, Bécsi u. 269.
Tel: +36 1 4530400
Fax: +36 1 4530006
E-mail: info@granuflex.hu
Web: www.granuflex.hu
Bel-AIR Kft.
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 95/3
Tel.: +36 22 321381
Tatai Imre: +36 70 3387526
E-mail: fitmix@mail.alba.hu; imre.tatai@belair.hu
Web: www.belair.hu
Szerva-Bár Kft.
9028 Győr Auróra u.11
Cégvezető: Gemza Szabolcs
Telefonszám: +36 20 9239120
Faxszám: +36 96 456967
E-mail cím: info@szerva.hu
Web: www.szerva.hu
GRABOPLAN Kft.
9028 Győr, Bútorgyári u. 4.
Tel: +36 96 550700
Fax: +36 96 318153
E-mail: info@graboplan.hu
Web: www.graboplan.hu
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