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TÁJÉKOZTATÁS 
Sándor-Metternich kastély iskola udvarának fejlesztéséről és kézilabda pálya 

megvalósíthatóságának lehetőségéről 
 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A Magyar Kézilabda Szövetség folytatva a 2015/2016-os támogatási időszakban megkezdett 

létesítmény-fejlesztéseket, újabb tornaterem/tornacsarnok felújítási, valamint strandkézilabda 

és kültéri pályaépítési programot támogató nyílt pályázatot hirdet meg. A pályázati lehetőség 

kapcsán megvizsgáltuk az iskolaudvar jelenlegi állapotát, valamint a rendelkezésünkre álló – 

Építésügyi és Örökségvédelmi hatóság által engedélyezett – tervdokumentációkat, továbbá 

egyeztetést folytattunk az engedélyező hatósággal és a tervezővel. 

 

Fentiek alapján az alábbiakat állapíthatjuk meg: 

 

A PE-06D/OR/69-48/2015. számú határozattal engedélyezett tervdokumentáció az iskola 

udvar Rákóczi utca mentén húzódó „Nyugati kert” elnevezésű udvarát oly módon 

szándékozik kialakítani, hogy a két, visszafogott megjelenésű, kortárs építmény (B és „A2” 

típusú tornaterem) által keretezett terület jellemzően egybefüggő zöldterület, amely által az 

értékvédelmi szempontból védendő épület homlokzatát, tömegét semmilyen formában sem 

sérti, biztosítva a műemlék teljes körű érvényesülését.  

A tervek szerint a teknőszerűen besüllyesztett udvaron, a tervezett B típusú tornateremmel 

párhuzamosan kap helyet egy füves labdarugó pálya, melyet kialakítása és elhelyezkedése 

miatt nem kell labdahálóval védenünk. A Rákóczi utcával párhuzamosan kerülne kialakításra 

a 60 méteres futópálya és egyben távolugró pálya. A fél tornaterem meghosszabbításaként 

egy kosárlabda pályát terveztünk, melyet labdahálóval védünk, ez azonban nem sérti a 

műemléki épület megjelenését, mert nem takarja/sérti annak homlokzatát. A Kosárlabda 

pálya és fél tornaterem mentén alakítanánk ki az ingatlan Rákóczi utca felőli gyalogos 

bejáratát, lehetőséget biztosítva ezzel ezen építmények iskolától független használhatóságát 

is. A bejáró udvar felőli oldalán egy gumi őrlemény burkolatú játszótér kerülhet kialakításra, a 

fennmaradó területek egybefüggő zöldfelületet képeznek. 

 



 
A szabad téri kézilabda pályák kötelező mérete 40x20 méter, melyhez a kapuk mögötti 
sávban 2,0 méter, az oldalvonalak mentén pedig 1,0 méter biztonsági sávot kell 
biztosítani. A kültéri pályák esetében a kapuk mögött 6,0 magas, két oldalán pedig 1,5-
2,0 magas védőhálót kell elhelyezni. 
 

A Sándor-Metternich kastély ingatlanjai műemléki területek, így minden olyan 
tevékenység, amely a védendő műemlék megjelenését befolyásolhatja – a 68/2018. 
Korm. rendelet 63. §-a szerint – bejelentés köteles tevékenység. Az örökségvédelmi 
hatósághoz benyújtandó tervdokumentációt arra jogosultsággal rendelkező tervező 
kell, hogy készítse, és a munkák elvégzéséhez a hatóság jóváhagyása szükséges. 
Amennyiben a hatóság hozzájárulása nélkül valósul meg a projekt, úgy az építtetőt 
örökségvédelmi bírsággal sújtja a hatóság és kötelezheti az eredeti állapot 
visszaállítására. 
 

A kastély „Nyugati kert”-jében jelenleg a református iskola konténer tanterme, illetve a 

kastélykertben még a Legóvár óvoda ideiglenes konténerei állnak. A nyár folyamán a 

református iskola 1 db konténer tanteremmel bővül, az étterem konyhatechnológiai 

fejlesztése okán a takarítók és a karbantartók elhelyezésére további 2 db konténer kerül 

letelepítésre, valamint a B típusú tornaterem hamarosan induló építkezésének 

lebonyolításához további felvonulási területeket kell ingatlanon belül biztosítanunk.  

A tervezővel történt egyeztetést követően javaslatunk szerint a fenti pályázat szerinti 

kézilabda pálya elhelyezése során figyelembe kell vennünk az alábbiakat: 

- a jövő tanévben várhatóan további konténer tanterm(ek)et kell az iskola udvarra 

telepítenünk, 

- a B típusú tornaterem építkezése során jelentős felületet kell felvonulási területként 

igénybe venni, 

- építési engedélyünk szerint a jövőben  - a Petőfi köz mentén – „A2” tipusú 

tornatermet és kültéri kosárlabda pályát tervezünk megvalósítani, melyek építése 

során majdan szintén felvonulási területet kell biztosítani oly módon, hogy a már 

véglegesen megépített építmények (pl.:kézilabda pálya) ne sérüljön, 

- és a tervezett – Rákóczi utca felőli – gyalogos bejárat útvonala is a helyén maradjon, 

hiszen a teljes ingatlant figyelembe véve az a legmegfelelőbb helye. 

 

Fentiek alapján javasolható a kézilabda pályát a tervezett gumi-örleményes játszótér helyén  

kijelölni, a Rákóczi utcával párhuzamosan. 

A pályázat szerinti szabadtéri kézilabda pálya megvalósítása az alábbi aggályokat vetheti fel: 

- egy 44x22 méteres nem gyepes felület kialakításával sérül az egybefüggő zöldfelület, 

- a kötelező labdafogó háló elutasítási okot jelenthet az örökségvédelmi hatóság 

részéről, mert sértheti a védendő műemlék megjelenését, 



 
- a nagy burkolt felület és a terület geológiai adottságai miatt csapadékvíz elvezetési 

problémákat okozhat, 

- a zöldfelületi mutató miatt, vagy a tervezett kosárlabda pályáról, vagy pedig a 

játszótérről le kell mondanunk, 

- a pályázaton való részvétel feltétele – vélhetően – az örökségvédelmi hatóság 

jóváhagyása. 

 

Fentiek ismeretében javasoljuk mérlegelni kézilabda pálya helyett a tervek szerint játszótér 

megvalósítását.  

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy tájékoztatásunkat megtárgyalni és az abban 

foglaltakat elfogadni szíveskedjen. 

 

Biatorbágy, 2018. július 13. 

 

Tarjáni István s.k. 

polgármester 

 

 
 

Összeállította:  
Horváth Mónika – Műszaki osztályvezető 
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