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1. Bevezetés, a sportkoncepció célja 
 
 

„A sport a test útján nyitja meg a lelket. A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy 
sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés az életért való nemes küzdelem 
szimbóluma… A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb 
polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, 
a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút 
tisztességre, és mindenekelőtt a »fair play«, a nemes küzdelem szabályaira.” 

(Szent-Györgyi Albert) 
 

Habár a fenti idézet Szent-Györgyi Alberttől származik, a sorok közt olvasva könnyen 
felfedezhetővé válik annak az Európai Uniós állásfoglalásnak a szellemisége, amelynek a 
lényege pár szóban összefoglalható: a sport társadalomformáló ereje óriási, ezt a tényezőt 
pedig sem az egyes tagállamok, sem pedig az Unió intézménye nem hagyhatja, és nem is 
hagyja figyelmen kívül. 

A fenti tételmondat talán még hatványozottabban értendő azon településekre és 
kistérségekre, amelyek adottságaiknál fogva „kiérdemelték” maguknak a „hátrányos 
helyzetű” megkülönböztetést. Ezekben a kistérségekben még nagyobb jelentősége van a 
sport értékteremtő, illetve érték közvetítő szerepének, hiszen mind a lakóhelyi, mind pedig a 
térségi közösségek a sporttevékenységek gyakorlásán keresztül képesek a leghatékonyabban 
formálódni, erősödni, minőségi fejlődésen keresztül átmenni. Nincsenek ezzel másképp a 
mátészalkai kistérség településeinek lakói sem, hiszen óriási a hátrány, amivel rendelkeznek 
a kistérség települései gazdasági, infrastrukturális, szociális és társadalmi értelemben 
egyaránt.  

Nem csoda, ha a sportszektor fejlesztésére sem energiája, sem pedig anyagi 
erőforrása nem marad a kistérségben tevékenykedő településvezetők döntő többségének. És 
bár ezzel sajnos szembesülnünk is kell, amikor a kistérség sportszféráját világítjuk át, ezzel 
együtt az is megtapasztalható, hogy az egyes településvezetők maximálisan tisztában vannak 
azzal, hogy a sportnak nem csupán szakmai jelentősége, hanem nagyon komoly prevenciós 
és egészségmegőrző szerepe is van, és amennyire a pénzügyi lehetőségeik engedik, 
próbálnak is teret adni a sportszektor ilyen irányú kiterjesztésének. A keretek azonban 
nagyon szűkösek, míg a korlátok annál magasabbak és áthidalhatatlanabbak.  

Erre a helyzetre próbált megoldást találni a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás, 
amikor átfogó átvilágítási és stratégia megalkotási szándékkal elkészíttette a mátészalkai 
kistérség hosszú távú sportkoncepcióját. A Társulás célja nem lehet tehát más, mint hogy a 
2007-ben megnyíló Európai Uniós pályázati forrásokból konkrét stratégia mentén megtalálja 
azokat a kiírásokat és programokat, melyek kapcsán elérhetővé válik a kistérség számára 
minél nagyobb számú, a sportszektor fejlesztését előirányzó projekt finanszírozása. 

Jelen sportkoncepció célja továbbá, hogy a konkrét fejlesztési javaslatokon és 
projekteken túl képes legyen ellátni azt a funkciót, amelyet számos Európai Uniós pályázati 
kiírás megkövetel, miszerint térségi és regionális pályázatok esetében a térséget képviselő 
társulás/intézmény rendelkezzen átfogó, az adott kistérséget egy téma tekintetében komplex 
módon bemutató tanulmánnyal, stratégiával. Ez ugyanis sok pályázat esetében egyszerűbbé 
teszi egyfelől az ideális kiírás megtalálását, valamint a 2013-ig lehívható forrásokat kezelő 
számos pályázat esetében alapkövetelmény is. 
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2. A Mátészalkai kistérség sportszférájának jelenlegi 
helyzetképe  

 

2.1. A Mátészalkai kistérség rövid bemutatása 
  

2.1.1. A Mátészalkai kistérség kialakulásának körülményei  
 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 
Törvény célja a kistérségek összehangolt fejlesztésének előmozdítása, az önkormányzati 
közszolgáltatások színvonalának kiegyenlített emelése.  

A kistérségben működő önkormányzatok képviselő-testületei az együttműködés 
hosszú távú biztosítására többcélú kistérségi társulást alkothatnak. A kistérségi társulás részt 
vehet a kistérség területének összehangolt fejlesztésében és a településfejlesztés 
összehangolásában, továbbá vállalhatja a kistérségi közszolgáltatások biztosítását, 
fejlesztését és szervezését, valamint intézmények fenntartását. A többcélú kistérségi 
társuláshoz csatlakozni bármikor lehet. A többcélú kistérségi társulás gondoskodhat többek 
között az oktatásról, szociális ellátásról, egészségügyi ellátásról, foglalkoztatásról, 
területfejlesztésről, helyi közlekedésről.  

A 244/2003. (IV.15.) Korm. rendelet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét 11 kistérségre 
osztotta fel. A 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében a leghátrányosabb 48 
kistérség között a Szabolcs Szatmár Bereg megye 11 kistérségéből 8 kistérséget sorol fel: a 
Baktalórántházait, a Csengerit, a Fehérgyarmatit, a Nagykállóit, a Nyírbátorit, a 
Vásárosnaményit és az Ibrány-Nagyhalászit, végül de nem utolsó sorban a Mátészalkait. 
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2.1.2. A Mátészalkai kistérség általános jellemzése 
 

 
 

1 Fábiánháza 1906  2 Fülpösdaróc 350  3 Géberjén 580 
4 Győrtelek  1731  5 Hodász 3434  6 Jármi 1306 
7 Kántorjánosi  2221  8 Kocsord 3010  9 Mátészalka 17644 
10 Mérk 2310   11 Nagydobos 2147  12 Nagyecsed 7072 
13 Nyírcsaholy 2313  14 Nyírkáta 1960  15 Nyírmeggyes 2779 
16 Nyírparasznya 997  17 Ópályi 3200  18 Ököritófülpös 1908 
19 Őr  1498   20 Papos 867   21 Rápolt 167 
22 Szamoskér 463  23 Szamosszeg 1996  24 Tiborszállás 1090 
25 Vaja 3749   26 Vállaj 1029   

 
A Mátészalkai kistérség az Észak-alföldi régióban, azon belül is Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében helyezkedik el. A kistérség települései Szabolcs-Szatmár-Bereg megye K-i 
részén, a Felső-Tisza-vidék és a Nyírség középtáj peremén helyezkednek el. Területe: 625 
km2.  

A kistérség 26 településből áll. Központja Mátészalka, mely mellett Nagyecsed is 
városi rangú és a térség második központjaként tartják számon. A térségre az apró-és 
kisfalvas településszerkezet jellemző. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye társadalmilag és gazdaságilag legelmaradottabb 
térségei zömében Nyíregyháza-Kisvárda tengelytől keletre találhatók és az ukrán román 
határig terjednek. 

A térség népességi adatai folyamatos csökkenést mutatnak, ennek ellenére a 
népsűrűség az országos átlaghoz (90,5 fő/km2) viszonyítva magas. A térség népsűrűsége 
2009. január 1-jén: 95 fő/ km2 volt, mellyel a legmagasabb népsűrűségű területekhez 
tartozik. A térséghez tartozó települések zömének a lakosságszáma a 2000-es évtől számítva 
minimális eltérésekkel ugyan, de stagnál.  Számos település lakosságszáma viszont 
folyamatos csökkenést mutat, melynek legfőbb oka a munkahelyhiány és a település 
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viszonylag nehéz megközelíthetősége. Ezek alól kivételt képeznek Nyírkáta, Nyírparasznya és 
Őr települések, amely helyeken a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, ha kis 
mértékben is, de nőtt a településen élők száma. 

A kistérség településein az általános iskolai oktatás megfelelő. Az iskolai épületeket a 
legtöbb településen az utóbbi pár évben újították fel, azok az Európai Unió által szabott 
kritériumoknak minden szempontból megfelelnek. Azokon a településeken, ahol nem tudnak 
fenntartani egy iskolát társultak a szomszédos településsel. A két település között az 
önkormányzat által fenntartott buszokkal viszik és hozzák az iskolásokat. A települések döntő 
többségében nincs középiskola. Középiskolával rendelkező települések: Mátészalka, 
Nagyecsed, Hodász, és Ópályi. 

A kultúra és hagyományőrzés fontos szerepet tölt be a térség lakóinak életében. A 
hagyományok őrzése megmutatkozik, hogy a térség településeinek nagy részében van 
néptánccsoport, mind iskolai mind egyéb szervezés keretében. A falunapok is lehetőséget 
adnak a települések kultúrájának megőrzésére. Erre példa Nagydoboson a Nemzetközi 
Sütőtök Fesztivál, mely hírével átlépte már az országhatárokat is. A falunapok növelik a 
közösség összetartó erejét.  

A közművelődési intézmények állapota településenként változó, függően az anyagi 
erőforrásoktól. Több művészeti iskola található a térségben, mint például a mátészalkai 
Alapfokú Művészeti Iskola. 

Könyvtárral való ellátottság terén a megye középmezőnyben helyezkedik el. 2007. 
január 1-jei hatállyal a térség 11 községének önkormányzata vállalta, hogy Könyvtárellátási 
Szolgáltató helyet tart fenn, és ezért szerződést kötöttek a Képes Géza Városi Könyvtárral, 
ami gondoskodik a megfelelő könyvek beszerzéséről és szállításáról. A szerződésben 
vállalták, hogy az önkormányzat szolgáltatási helyeket működtet. A kistérség pályázaton 
nyert forrásból biztosította az internet elérhetőség kialakítását. Legelőször Rápolton és 
Fülpösdarócon alakítottak ki szolgáltató helyet, ezeken a településeken eddig nem működött 
könyvtár. Ezután 9 további településen, Fábiánházán, Géberjénben, Kántorjánosiban, 
Kocsordon, Mérken, Nyírkátán, Nyírparasznyán, Ököritófülpösön és Vállajon indult el a 
program. 

   

2.1.3. A Mátészalkai kistérség fontosabb gazdasági mutatói 
 

Az itt élők elsősorban a mezőgazdaságból élnek. Az ágazat szerepe kiemelkedő a 
helyi gazdasági környezetben. Fontos szerepet tölt be a foglalkoztatásban, valamint olcsó 
élelmiszert kínál az itt élőknek. Számos vállalkozás van jelen a térségben, de ezek mérete 
általában kisebb, kevesebb mint 50 főt foglalkoztatnak.  

2009-ben a regisztrált gazdasági szervezetek száma a Mátészalkai kistérségben 14591 
volt. Ebből az építőipari vállalkozások száma (416 db), mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 
halászat nemzetgazdasági ágakban tevékenykedő vállalkozások száma (10727), a 
kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban tevékenykedő vállalkozások száma 
(797) jelentős. A térség mezőgazdasági adottságai gyengék. 

2009-ben az Észak-alföldi régióban a munkanélküliségi ráta 14,45% volt, Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyében 17,67%, a Mátészalkai kistérségben pedig 23,06%, mely 
szemléleti a kistérség gazdasági helyzetét. A kevés munkalehetőség nem teszi lehetővé hogy 
ezek az adatok a közeljövőben pozitív irányba mozduljanak el. Fontos azonban megemlíteni, 
hogy a kistérségen belül is találunk eltéréséket, melynek legfőbb oka, hogy azok a 
települések amelyek közelebb fekszenek Mátészalkához vagy Nagyecsedhez kedvezőbb 
helyzetben vannak, mint azok a települések, melyek kiesnek a vonzáskörzetből.  
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A vonzáskörzetből kieső településeknél a munkába járás költsége (benzin, buszbérlet) 
olyan magas hogy a munkáltatóknak nem éri meg hogy foglalkoztassák az innen bejáró 
dolgozókat. A legnagyobb számban álláskeresőt továbbra is Észak-Alföldön (122,6 ezer fő) 
találhatunk. 2010 júliusában az Észak-Alföldön 188főt érintő csoportos létszám-leépítési 
bejelentések érkeztek az Állami Foglalkoztatási Szervekhez.  

A munkavállalás szempontjából fontos megemlíteni a helyi közlekedési viszonyokat. A 
térség buszközlekedése jónak mondható, minden településnek van buszkapcsolata 
Mátészalkával, ezek többségének menetrendje megfelelő, a nap több időszakában is járnak. 
Néhány település buszközlekedése változó sűrűségű, a napnak van olyan időszaka (reggeli és 
kora délutáni időszak), ahol a buszközlekedés rendszeres, míg a többi napszakban (dél, kora 
este) akár órákat is kell várni egy-egy busz indulásáig. 

 

2.2. A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás 

2.2.1. A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás feladatkörei 
 
A Társulás az alábbi feladatkörök kapcsán végzi tevékenységét, melyek a következők: 
  
1. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok;  
2. Közoktatási feladatok; 
3. Területfejlesztési feladatok; 
4. A település és területrendezési, műemlékvédelmi feladatok; 
5. Természet és környezetvédelmi feladatok;  
6. Egészségügyi feladatok;  
7. Szociális feladatok;  
8. Közrendi és közbiztonsági feladatok;  
9. Közművelődési feladatok; 
10. Pénzügyi-gazdasági ellenőrzési feladatok; 
11. Katasztrófavédelmi polgári védelmi és tűzvédelmi feladatok;  
12. Sport és Szabadidősport feladatok;  
13. Informatikai feladatok; 
14. Szolgáltatási-szervezési feladatok;  
15. A közlekedés és vízgazdálkodás feladatai. 
 

2.2.2. A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás fejlesztési dokumentumai 
 
2009-ben:  
Kistérségi lhh program dokumentum;  
Kistérségi esélyegyenlőségi helyzetkép és beavatkozási javaslatok;  
Kistérségi közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv; 
Kistérségi közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés; 
Kistérségi pr és kommunikációs terv; 
Kistérségi szociális szolgáltatás-tervezési koncepció; 
2008-ban: 
Kistérségi közoktatási intézkedési terv; 
Kistérségi sportügyi helyzetfelmérés és cselekvési terv; 
2005-ben: 
Kistérségi kerékpárút-hálózat fejlesztési koncepció; 
Kistérségi turisztikai koncepció; 
Kistérségi területfejlesztési stratégia. 

http://www.szatmarikisterseg.hu/doc/Kistersegi_tervdokumentum.pdf
http://www.szatmarikisterseg.hu/doc/Mateszalkai_esely_helyzetkep.doc
http://www.szatmarikisterseg.hu/doc/KET20090911161elfogadott.pdf
http://www.szatmarikisterseg.hu/doc/KEH.pdf
http://www.szatmarikisterseg.hu/kisterseg/pr.htm
http://www.szatmarikisterseg.hu/doc/Szatmari.pdf
http://www.szatmarikisterseg.hu/doc/Kozoktatas.pdf
http://www.szatmarikisterseg.hu/doc/Kistersegi_sportkoncepcio.doc
http://www.szatmarikisterseg.hu/kisterseg/kerekparut.htm
http://www.szatmarikisterseg.hu/kisterseg/turisztika.htm
http://www.szatmarikisterseg.hu/kisterseg/teruletfejlesztes.htm
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2.3. A sportszektort érintő törvényi és jogszabályi háttér 
 

Mindenekelőtt fontos lefektetni azt a nem elhanyagolható tényezőt, hogy a 
sportszektort körülvevő jogi környezet és jogszabályi háttér más adottságokkal és 
jellemzőkkel bír hazánkban, mint az Európai Unióban. Az Európai Unió elvrendszere szerint 
ugyanis a sport nem tartozik a közösségi kompetenciák közé, a tagállamok ezen a területen 
megőrzik önállóságukat.  

Ez nem jelent mást, mint, hogy nem léteznek kifejezetten a sportra vonatkozó 
közösségi szabályok, nem is történt e tekintetben jogharmonizáció. Azonban az uniós 
gazdasági-versenyjog, valamint a belső piac szabályozásai érintik a sport tevékenységeket is, 
hiszen a sport megjelenik például a szakképzés, kutatás és egészségügy területén is.   

A hazai sportszektor jogi szabályozása a rendszerváltás óta eltelt időben több 
lépcsőben valósult meg, a folyamat jelenleg is zajlik, a legfontosabb érvényben lévő, és a 
sportszféra működésére hatással bíró törvények a következők: 
 
A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D. § kimondja:  
 
(1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és 
lelki egészséghez. 
 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § szerint a Kormány az Országgyűlés döntése 
alapján: 
a.) gondoskodik - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban: Kt.) 
meghatározottak szerint - a mindennapos testedzés feltételeinek megteremtéséről a 
közoktatásban; 
b.) elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek 
megteremtését; 
c.) részt vesz a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-
egyetemi sport, a szabadidősport és a fogyatékosok sportja finanszírozásában; 
d.) a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlőséget biztosító egyéb 
követelmények figyelembevételével sportrendezvények lebonyolítására alkalmas 
létesítményeket hoz létre; 
e.) részt vesz a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben; 
f.) fenntartja a sportegészségügy állami intézményeit és országos hálózatát, támogatja a 
sportorvosi tevékenységet; 
 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 50. § szerint a Kormány az Országgyűlés döntései 
alapján a költségvetésről szóló törvénnyel összhangban - figyelemmel a környezet- és 
természetvédelem érdekeire - meghatározza a sport állami támogatásának alapvető 
célkitűzéseit, rendszerét, módszereit. 
 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §, figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési 
koncepciójára kimondja, hogy a (1) Települési Önkormányzat: 
a.) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról; 
b.) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel; 
c.) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket; 
d.) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 
feltételeit; 
 
(2) A helyi önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a Kt.-ben meghatározottak 
szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket. 
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2.4. A kistérség sportlétesítmény helyzete 
 

Az évek során a kistérségi önkormányzatok – akárcsak az ország többi 
önkormányzata – szűkülő anyagi lehetőségei miatt a sportlétesítmények helyzete egyre 
nehezebb lett. A lakosság egészségmegőrzése, a helyi közösségek fejlesztése szempontjából 
a sportlétesítmények szolgáltatásainak biztosítása stratégiai kérdés.  

Az alábbiakban részletezésre kerül a Mátészalkai kistérség sportlétesítmény-
ellátottsága, külön figyelmet fordítva azon ismérvekre, melyek a sportkoncepció 
stratégiájának megalkotásához, valamint a jövőbeni fejlesztésekhez elengedhetetlenek. 

 

2.4.1. Füves labdarúgópályák 
 
 

Fábiánháza 
 
Terület: kb. 6000 m2

Funkció: labdarúgás 
Állapot: közepes 
 

A fábiánházi sporttelep füves pályája használható állapotban van, megfelelően és 
rendszeresen karbantartják. Leginkább a település csapatai használják, de időnként 
szabadidős tevékenységek is folynak rajta. Felszereltsége a lelátó hiányát leszámítva 
elfogadható, azonban a kispadok rossz állapotúak, felújításra szorulnak. A fű minősége jó, 
megfelelően gondozott. A pályához tartozik zuhanyzó és öltözőépület, mely nemrég épült 
meg, ezáltal állapota kiváló. 

 

 
Géberjén 

 
Terület: kb. 6000 m2

Funkció: labdarúgás 
Állapot: közepes 
 
 

A település füves labdarúgópályája, bár a megyei 4. osztályban játszó csapatnak ad 
otthont, egyedül a gyep minőségében, valamint az egyik kapu mögötti vasrács védőháló 
tekintetében éri el a kistérségi átlagot. A pálya másik végében nem építettek védőhálót, 
pedig a versenyszerű játék folyamatosságához szükség lenne rá. A pályához sem futópálya, 
sem lelátó nem került kiépítésre, a kispad sem felel meg még a legalacsonyabb színvonalú 
bajnokság követelményeinek sem. A kiszolgálóhelyiségek teljes hiánya – sem öltöző, sem 
mosdók nem találhatóak a területen – alkalmatlanná teszi a pályát versenyszerű sportolásra. 

 
 



A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Sportkoncepciója 

Győrtelek 
 
Terület: kb. 6000 m2

Funkció: labdarúgás 
Állapot: közepes 
 

 
 

A hangulatosan kialakított, salakos futópályával körülvett győrteleki füves 
labdarúgópálya a gyep minőségét és a pálya elhelyezkedését tekintve ugyan a kistérségi 
átlagnál alkalmasabb lenne a megyei labdarúgó bajnokságban való részvételre, azonban a 
településnek nincs sem labdarúgó szakosztálya, sem hivatalos versenyrendszerben induló 
csapata, ami leginkább az ez irányú igény hiányának és a rossz anyagi helyzetnek 
köszönhető. A pálya felszereltsége a játékhoz szükséges elemeket tartalmazza, azonban 
lelátó és klubház nincs a területen. 

A futópálya ugyan kisebb karbantartásra szorul, főként, hogyha versenysportra 
kívánják használni, de szabadidősport tevékenységek végzésére alkalmas. A területnek a 
sportpályákon túli része kulturális és más közösségi rendezvényeknek ad otthont, így a teljes 
terület a település egyik központjává válik.  
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Hodász 
 
Terület: kb. 5500 m2

Funkció: labdarúgás 
Állapot: közepes 
 

A hodászi sportélet központja, egyben a versenyszerű sportolás egyetlen jelenleg 
működő helyszíne a füves futballpálya, mely szűkös területe – szorosan körbeépített telek –, 
valamint részben hiányos felszereltsége – hiányzó védőháló és lelátó, alulméretezett 
cserepad – ellenére játéklehetőséget biztosít a megyei bajnokságban induló csapatnak. 
Környezetében áll a nemrég felújított öltözőépület, melynek helyiségeit az utóbbi három 
évben felújították, és kiépítették benne a szükséges vizesblokkokat. A gyep minősége 
megfelelő, szemmel láthatóan jól gondozott, ezáltal játékra alkalmas. 

 
 

Jármi 
 
1. pálya 
 
Terület: kb. 6000 m2

Funkció: labdarúgás 
Állapot: jó 
 

A sportcentrum legjobban gondozott eleme a füves labdarúgópálya, melyen a Jármi 
LSE felnőtt és ifjúsági csapatai játszanak. A lelátóval és megfelelő védőhálóval nem 
rendelkező pálya kb. 10 éve épült, állapota azóta nem sokat romlott. A pályához saját öltöző 
tartozik, melynek állapota az elvárásoknak megfelel. A gyep minősége átlagon felüli. 

 
2. pálya 
 
Terület: kb. 5500 m2

Funkció: labdarúgás 
Állapot: közepes 
 

Az iskolához tartozó futballpályát hiányos felszereltsége ellenére – egyedül a kapuk 
vannak telepítve – edzésekre, szabadidős tevékenységre szintén használhatják a település 
lakosai. Valódi szerepe azonban egész más, itt tartják a település falunapját, valamint lovas 
napokat és más szabadidős eseményeket. Ehhez a pályához öltözőépület nem tartozik, de 
annak szerepét az iskola öltözője szükség esetén képes ellátni. 
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Kántorjánosi 
 
Terület: kb. 5500 m2

Funkció: labdarúgás 
Állapot: közepes 
 

 
 

A Községi Sporttelep egy füves pályából és egy öltözőépületből áll, melyeket első 
sorban a helyi sportegyesület használ. A terület közvetlenül a főút mellett helyezkedik el, 
többi oldaláról is közvetlenül körbe van építve. A pálya felszereltsége megfelelő – van 
védőháló és kispad –, azonban lelátó nem tartozik hozzá, és annak megépítéséhez hely sem 
áll rendelkezésre. A gyep minősége csak helyenként felel meg a versenyszerűen űzött sport 
követelményeinek, a kapuk előtt teljesen, máshol foltokban hiányos a gyepszőnyeg. Az 
öltözőépület felújításra szorul, leginkább a vizesblokkok rendbetételére van szükség. 

 
Kocsord 

 
Terület: kb. 6000 m2

Funkció: labdarúgás 
Állapot: jó 
 

A kocsordi sporttelep füves pályája átlagon felüli állapotban van. Főként a megyei 3. 
osztályú csapat használja, és felszereltsége a lelátó hiányát leszámítva teljes mértékben 
kielégíti annak igényeit. A kapuk, a cserepadok és a többi kiegészítő elem egyaránt az utóbbi 
néhány évben épült vagy került felújításra, állapotuk kiváló. A fű minősége jó, megfelelően 
gondozott. A pályához tartozó öltözőépület kívülről elfogadható állapotban van, azonban 
belül felújításra szorul, erre a település – egyelőre sikertelenül – pályázott. A terület több 
irányban bővíthető, amennyiben arra igény mutatkozik. 
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Mátészalka 
 
Terület: kb. 6500 m2

Funkció: labdarúgás 
Állapot: jó 
 

 
 

A kistérségi központ futballpályája rangjához méltóan méretét tekintve kiemelkedik a 
többi hasonló létesítmény közül. A megyei 1. osztályú csapatnak otthont adó sporttelep mind 
felszereltségében, mind a gyep minőségében az igényeknek teljesen megfelel, és kiegészül 
egy kb. 500 fős lelátóval, valamint egy kommentátorállással és egy öltözőépülettel. Utóbbi 
állapota a minimális igényeknek felel meg, az öltözők és a mellékhelyiségek is felújításra, 
berendezésük cserére szorul. 

A futballpályát salakos futópálya veszi körül, mely szintén felújításra szorul, atlétikai 
versenyekre jelen állapotában nem alkalmas, szabadidős sportolásra és edzésre azonban 
igen. 

 
Közvetlenül a sportpálya mellett, még a sporttelep területén két másik füves 

nagypálya is található, melyek a csapat számára edzőpályának, illetve hobbi szintű játékra 
alkalmasak, karbantartásuk és felszereltségük ezen igényeknek megfelelő. Az önkormányzat 
tervezi a sportcentrum további fejlesztéseit a következő években, többek közt az egyik 
edzőpálya átalakításával. 
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Mérk 
 
Terület: kb. 6000 m2

Funkció: labdarúgás 
Állapot: közepes 
 

Mérk futballpályája, melyen a Vállajjal közös, megyei 2. osztályú csapat hazai 
meccseit játsszák, hangulatos, erdei környezetben helyezkedik el. A pálya felszereltsége 
megfelelő – van védőháló és kispad, ha nem is tökéletes állapotú –, azonban lelátó nem 
tartozik hozzá. A fű a kapuk előtti részt leszámítva jó állapotú, rendesen gondozott. 

A sporttelepen található öltözőépület felújításra szorul, leginkább a vizesblokkok 
rendbetételére van szükség, amire a település önkormányzata a közeljövőben tervez sort 
keríteni. 

 
Nagydobos 

 
Terület: kb. 6000 m2

Funkció: labdarúgás 
Állapot: jó 
 

 
 

A település sporttelepén található a megyei 2. osztályú csapat, valamint az országos 
szinten is jegyzett Kistökös utánpótlás fociklub által használt füves futballpálya, egy hasonló 
méretű edzőpálya, valamint egy igényesen kialakított, nemrégiben kívül-belül felújított 
öltözőépület, mely egy fedett kijáróval kapcsolódik a pályához. A bajnokságokon is használt 
nagypálya felszereltsége és gyepminősége egyaránt az igényeknek megfelelő, a lelátót 
azonban jelenleg egyetlen padsor váltja ki. Mindkét pálya gondosan karbantartott, a 
sporttelep fás környezetének is köszönhetően igen hangulatos. 
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Nagyecsed 
 
Terület: kb. 6500 m2

Funkció: labdarúgás 
Állapot: kiváló 

 
 

A nagyecsedi Városi Sporttelep futballpályája az egyetlen olyan nagypálya a 
kistérségben, amely a pályavilágításnak köszönhetően esti mérkőzésekre is alkalmas. Mind 
felszereltségében, mind gyepminőségében tökéletesen megfelel az NBIII-as 
követelményeknek, leszámítva a lelátó hiányát. A Puskás Akadémia egyik partnereként 
működő pálya a kiváló karbantartás végett a fokozott igénybevételt is jól bírja. A 
sporttelephez tartozó épület négy öltözővel, vizesblokkal, valamint erőemelő edzőteremmel 
rendelkezik, állapota megfelelő, csak kisebb felújításokra szorul. 

 
Nyírcsaholy 

 
Terület: kb. 6000 m2

Funkció: labdarúgás 
Állapot: közepes 
 

Nyírcsaholy füves nagypályájának, melyet a település felnőtt és ifjúsági csapata is 
használ, felszereltsége megfelelő, a szükséges elemekkel rendelkezik, a lelátó szerepét a 
pálya két oldalán elhelyezett padsor látja el. A fű minőségét tekintve elfogadható lenne, de 
jelenleg – első sorban a vakondok károkozása miatt – komolyabb karbantartásra szorul. A 
pályához tartozó öltözőépület a kívánt funkciónak megfelel, várhatóan a következő években 
sem szorul komolyabb felújításra. 
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Nyírkáta 
 
Terület: kb. 5500 m2

Funkció: labdarúgás 
Állapot: rossz 
 

 
 

A település füves futballpályája állapotát és felszereltségét tekintve egyaránt 
alulmúlja a kistérségi átlagot, versenyszerű sportolásra alig alkalmas, a kapukon és a fából, 
házilag épített és erősen felújításra szoruló kispadokon kívül más elem a területen nem 
található. A fű szemmel láthatóan ritkán karbantartott, minősége területenként változó, a 
talaj egyenetlen. A sporttelepen található öltözőépület kb. 10 éve került felújításra, és bár 
szűkös, funkciójának megfelel. 

 
 

Nyírmeggyes 
 
Terület: kb. 6000 m2

Funkció: labdarúgás 
Állapot: jó 
 

A Nyírmeggyes SE felnőtt, ifjúsági és serdülő csapatának otthont adó sporttelep az 
igényeknek megfelelően lett kialakítva, és gondozására láthatóan nagy hangsúlyt fektetnek. 
Felszereltségét tekintve a kistérségi átlagon felüli, megfelelő kispaddal, lelátóval, védőhálóval 
és kerítéssel rendelkezik, a gyep minősége kitűnő. A pályához a kisméretű, de megfelelően 
felszerelt öltözőépület szervesen kapcsolódik. 
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Nyírparasznya 
 
Terület: kb. 5500 m2

Funkció: labdarúgás 
Állapot: használhatatlan 
 

A település füves futballpályáját versenyszerű keretek között nem használják, a pálya 
kizárólag hobby jellegű sportolásra lenne alkalmas – mindössze kapukkal van felszerelve –, 
de talajának állapotát és a fű minőségét tekintve jelenleg semmilyen tevékenységre nem 
használható. 

 
 

Ópályi 
 
Terület: kb. 7000 m2

Funkció: labdarúgás, atlétika, fogathajtás 
Állapot: jó 
 

A több különböző célra használt ópályi futballpálya a megyei 2. osztály elvárásainak 
megfelel mind felszereltségét – leszámítva az egyik kapu mögötti védőháló hiányát –, mind 
gyepminőségét tekintve. A szükséges felszereltségen túl egy kisebb lelátó is tartozik hozzá. A 
pálya körül futópályát építettek ki, melyet kisebb karbantartás után versenyszerű sportolásra 
is lehet használni. Mivel a pálya az iskola mellett található, az öltözők és a vizesblokkok az 
iskola épületében találhatók, egy külön szárnyban, amelynek megközelítése önállóan is 
megoldott. 

A futballpályát esetenként más rendezvényekre is használják, némi átalakítással 
alkalmas atlétikai, fogathajtó versenyek és iskolai, kulturális rendezvények megrendezésére. 

 
 

Ököritófülpös 
 
Terület: kb. 6000 m2

Funkció: labdarúgás 
Állapot: rossz 
 

A település futballpályáján jól látszik, hogy a községi futballcsapat megszűnése miatt 
két éve használaton kívül van. Felszereltsége és állapota egyaránt ennek megfelelő, a 
lakosság ugyan szabadidős tevékenységekre esetenként használja, ennél komolyabb 
tevékenységekre jelen állapotában nem alkalmas. 
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Őr 
 
Terület: kb. 7000 m2

Funkció: labdarúgás 
Állapot: kiváló 
 

 
 

Az elmúlt két évben az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával 
jelentős fejlesztésen átesett őri sporttelep a gyep és az eszközök állapotát tekintve 
tökéletesen megfelel a megyei bajnokság támasztotta igényeknek, míg felszereltségét 
illetően egyelőre a minimális elvárásoknak felel meg, nincsenek védőhálók és semmilyen 
lelátó vagy padsor. A frissen átadott öltözőépület mutatós külsejének és igényes 
felszereltségének köszönhetően meghaladja a kistérségi átlagot. 

 
Szamosszeg 

 
Terület: kb. 6000 m2

Funkció: labdarúgás 
Állapot: közepes 
 

A leginkább a megyei 3. osztályú csapat által használt füves futballpálya fenntartása 
részben önkormányzati, részben civil kezdeményezésből valósul meg. Felszereltsége a 
szükséges minimális szintet éri el, a kapukon kívül egyedül két kisméretű cserepad található 
rajta. A gyep minősége elfogadható, rendesen gondozott, a talaj viszonylag egyenletes. A 
területhez tartozó öltözőépület kis méreténél fogva csak a minimális követelményeknek felel 
meg. 

 
Tiborszállás 

 
Terület: kb. 6000 m2

Funkció: labdarúgás 
Állapot: rossz 
 

Mióta a település labdarúgó csapata megszűnt, a pálya nagyrészt használaton kívül 
van, kizárólag szabadidős sportolásra használják esetenként. Felszereltsége és állapota 
egyaránt ennek megfelelő, csak a minimális eszközökkel van felszerelve. A pályát időnként 
karbantartják, de az átlagosnál kisebb rendszerességgel. Komolyabb tevékenységekre jelen 
állapotában nem alkalmas. 
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Vaja 
 
Terület: kb. 6000 m2

Funkció: labdarúgás 
Állapot: közepes 
 

 
 

A teljesen erdős környezetbe épített vajai füves futballpálya megfelel a megyei 
bajnokság követelményeinek, mind felszereltségét – a lelátó hiányától eltekintve –, mind a fű 
állapotát illetően, mely helyenként foltokban hiányos, de jól gondozott. A pályához tartozó 
öltözőépület ugyan kisebb felújításra szorul első sorban a vizesblokkokat illetően, de a 
funkciójának megfelel. 

Vállaj 
 
Terület: kb. 6000 m2

Funkció: labdarúgás 
Állapot: közepes 
 

Mivel a település Mérkkel közös futballcsapatot indít, és mérkőzéseiket Mérken 
játsszák, ezt a pályát csak edzésekre és szabadidős sportolásra használják. Felszereltsége és 
állapota ennek ellenére viszonylag jó, bár csak a minimálisan szükséges eszközökkel van 
felszerelve. A pályát megfelelően karbantartják, igény szerint alkalmas lenne komolyabb, 
versenysport jellegű használatra is. 
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2.4.2. Egyéb kültéri sportpályák 
 

Fábiánháza 
 
Bitumenes kosárlabdapálya 
 
Terület: kb. 500 m2

Borítás: bitumen 
Funkció: kosárlabda 
Állapot: jó 
 

Az iskolához tartozó bitumenes kosárlabdapálya a céljának megfelel, szabadidős 
sportolásra alkalmas. Méreténél és kialakításánál fogva más labdajátékok nem űzhetők rajta. 
A palánkok jó minőségűek és állapotúak.  Az aszfalt minősége megfelelő, vonalazással 
megfelelően ellátott. 

 
 
Salakos kézilabdapálya 
 
Terület: kb. 800 m2

Borítás: salak 
Funkció: kispályás labdarúgás, kézilabda 
Állapot: rossz 
 

Fábiánháza egyetlen szabadtéri kispályája szintén az iskola mellett található, 
felszereltségét tekintve a minimális igényeknek megfelel, bár a kapuk felújításra szorulnak, 
így szabadidős sportolás céljára sem igazán alkalmas. A salakot nagy területen benőtte a fű, 
vonalazása hiányos, talaja egyenetlen, körülhatárolása sem egyértelmű. A pálya a minőségi 
sportoláshoz felújításra szorul. 
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Fülpösdaróc 
 
Bitumenes kézilabdapálya 
 
Terület: kb. 800 m2

Borítás: aszfalt 
Funkció: kispályás labdarúgás, kézilabda 
Állapot: közepes 
 

A polgármesteri hivatal mögött található szabvány méretű, aszfalt borítású 
kézilabdapálya használható állapotban van, a borítás helyenként javításra került, ezáltal a 
pálya talaja viszonylag egyenletes, csupán a javítások mentén akadnak kisebb 
töredezettségek, egyenetlenségek. A pálya felfestése jó minőségű, a szabvány kézilabda 
kapuk is megfelelő állapotban vannak, bár a háló hiányzik róluk. Mivel a pályát nem csupán 
sporttevékenységre, hanem települési kulturális és egyéb rendezvények kapcsán is 
rendszeresen használják, ezért funkcióját nem érdemes módosítani. 

 
 

Géberjén 
 
Füves kispálya 
 
Terület: kb. 1000 m2

Borítás: fű 
Funkció: kispályás labdarúgás, iskolai testnevelés 
Állapot: rossz 
 

A leginkább az iskola diákjai által használt füves területen testnevelés oktatás és 
hobbi szintű kispályás labdarúgás zajlik, de komoly sporttevékenységre nemigen alkalmas, 
mivel a talaj egyenetlen, a fű helyenként foltokban hiányzik, és karbantartását is szemmel 
láthatóan a nagypályánál ritkábban végzik. A vélhetően házilag hegesztett, hálóval fel nem 
szerelt kapuk, és a pálya kijelölésének (felfestés) hiánya egyaránt nem támogatják a 
minőségi sportolást. A pálya mellett álló, régen épített és karban nem tartott két kosárpalánk 
is a füves területen helyezkedik el, ezért a pálya azon része kosárlabdázásra nagyon 
előnytelenül használható, igaz, az iskola tornatermében található kosárpalánkok javarészt 
kiváltják ezt a funkciót.  

Hodász 
 
Bitumenes kézilabdapálya 
 
Terület: kb. 800 m2

Borítás: bitumen 
Funkció: kézilabda, kispályás labdarúgás, iskolai testnevelés 
Állapot: jó 
 

Az iskola udvarán található bitumenes pálya egyrészt az iskolai testnevelés oktatás, 
másrészt szabadidős sportolás, harmadrészt pedig iskolai és egyéb kulturális rendezvények 
funkcióját szolgálja. Állapota az igényeknek megfelelő – a talaj minősége és a felfestések 
egyaránt –, felszereltsége jó, és további felszerelések az iskola épületéből biztosíthatók. Az 
iskolával közös őrzése biztosítja a rendeltetésszerű használatot, bővítésére nincs lehetőség. 
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Bitumenes kézilabdapálya (használaton kívül) 
 
Terület: kb. 800 m2

Borítás: bitumen 
Funkció: jelenleg nincs 
Állapot: használhatatlan 

 
 

Az évek óta használaton kívüli „régi sporttelep” bitumenes pályája sem állapotát, sem 
felszereltségét tekintve nem alkalmas semmilyen jellegű sportolásra, a mellette található 
rossz állapotú öltözőépülettel együtt teljes rekultivációra szorul, illetve a terület 
átrendezésével egy kisebb, de igényes sportközpont alakítható ki rajta. 

Jármi 
 
Bitumenes kosárlabdapálya 
 
Terület: kb. 500 m2

Borítás: bitumen 
Funkció: kosárlabda 
Állapot: közepes 
 

A sporttelepen található kosárlabdapálya a palánkokat és a talajt illetően jól 
használható. Az aszfalt minősége megfelelő, vonalazással részben ellátott. Szabadidős 
sporttevékenységek űzésére, valamint kosárlabda oktatásra megfelel. 
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Salakos teniszpálya 
 
Terület: kb. 275 m2

Borítás: salak 
Funkció: tenisz 
Állapot: közepes 
 

A szintén a sporttelepen található teniszpálya kb. 10 éve épült, azóta lakossági 
használatának intenzitása elmaradt a várakozásoktól. Valószínűsíthetően ezért is fordítanak a 
szükségesnél kisebb gondot a folyamatos karbantartásra, a pálya talaját időnként benövi a 
gaz, amelynek eltávolításával sem lesz újra tökéletes a salak minősége. Szabadidős 
tevékenységre ettől függetlenül alkalmas. A háló és a kerítés is kisebb felújításra szorul, 
amennyiben a pályára komolyabb igény merül fel. 
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Salakos röplabdapálya 
 
Terület: kb. 275 m2

Borítás: salak 
Funkció: röplabda 
Állapot: közepes 
 

Miként a szomszédos teniszpálya, a röplabdapálya is alkalmas szabadidős 
tevékenységek űzésére. Akárcsak állapotában, paramétereiben is a teniszpályával azonos. 

 
 

Kántorjánosi 
 
Bitumenes kézilabdapálya 
 
Terület: kb. 800 m2

Borítás: bitumen 
Funkció: kézilabda, kosárlabda, kispályás labdarúgás 
Állapot: közepes 
 

Az önálló, településközponti területen található, jelentős méretű füves területtel 
körülvett bitumenes pálya a kívánt funkcióknak nagyjából megfelel, bár talaja néhol 
repedezett és egyenetlen, a rések mentén gazok nőttek. A felszereltség kispályás 
labdarúgáshoz és kézilabdához, illetve a nemrégiben telepített palánkoknak köszönhetően 
kosárlabdához is megfelelőek. A vonalazás az előbbi kettőhöz biztosított. A pályához 
felújításra váró, kisméretű öltözőépület áll rendelkezésre. A terület egészében alkalmas lenne 
egy komolyabb szabadtéri sportcentrum létrehozására, amely a bitumenes pálya átalakítását 
is magában foglalná. 

 
 

Kocsord 
 
Füves kispálya 
 
Terület: kb. 800 m2

Borítás: fű 
Funkció: kispályás labdarúgás 
Állapot: rossz 
 

A település egy központi helyén gyermekek számára körbekerített, de minden 
felszerelést nélkülöző Panda Park egyik fele egy olyan füvesített terület, melyet kispályás 
labdarúgásra használhatnának, azonban sem kapuk nincsenek telepítve, sem a pálya nincs 
kijelölve, a talaj nem egyenletes, és gyep helyett leginkább foltokban hiányos, de gondosan 
nyírt gyom található. 
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Salakos kézilabdapálya 
 
Terület: kb. 800 m2

Borítás: salak 
Funkció: kispályás labdarúgás, kézilabda, egyéb sportok 
Állapot: rossz 
 

 
 

A Panda Park másik fele egy olyan salakos borítású terület, melyen felszereltség 
szintén egyáltalán nincs, azonban lekerítettsége, a lakóépületektől való távolsága, valamint a 
viszonylag jó minőségű talaj alkalmassá tenné akár komolyabb szintű sportolásra is, 
amennyiben karbantartására, valamint felszerelésére gondot fordítanak. 

 
Mátészalka 

 
Műfüves kispálya 
 
Terület: kb. 800 m2

Borítás: műfű 
Funkció: kispályás labdarúgás 
Állapot: kiváló 

25 



A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Sportkoncepciója 

 
A város újonnan épült műfüves kispályája otthont ad mind a Városi Kispályás 

Labdarúgó Egyesület mérkőzéseinek, mind szabadidős sporttevékenységeknek. A 
legmodernebb felszereltséggel, valamint pályavilágítással megépített szabadtéri létesítmény 
minden tekintetben megfelel a hozzá fűzött elvárásoknak. 

Salakos kispálya 
 
Terület: kb. 800 m2

Borítás: salak 
Funkció: kispályás labdarúgás, kosárlabda 
Állapot: kiváló 
 

A műfüves pálya közvetlen szomszédságában álló salakos kispálya szintén jól 
felszerelt, bár a pályavilágítás itt nem valósult meg. Talajának és kialakításának minőségét 
tekintve is tökéletesen megfelel a kívánt szintnek, és borításának köszönhetően nemcsak 
kispályás labdarúgásra, hanem szabadtéri kosárlabdázásra is megfelelően használható. 

 
Salakos teniszpálya (3 db) 

Terület: kb. 275 m2

Borítás: salak 
Funkció: tenisz 
Állapot: kiváló 
 

A sportcsarnok mellett található nyitott teniszpálya igényesen megépített és 
karbantartott létesítmény, mely edzésre és szabadidős tevékenységre egyaránt kiváló. 
Felszereltsége a céloknak megfelelő. Emellett a településen további két salakos teniszpálya 
található, melyek elsősorban szabadidős sportolásra alkalmasak. 
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Bitumenes kézilabdapálya 
 
Terület: kb. 800 m2

Borítás: bitumen 
Funkció: kézilabda, kispályás labdarúgás 
Állapot: jó 
 

A szintén a sportcsarnokhoz tartozó bitumenes pálya minőségi kialakításának 
köszönhetően kiválóan alkalmassá teszi azt sport célú használatra és iskolai rendezvényekre 
egyaránt. Felszereltsége, felfestése és talajának minősége is egyaránt megfelelő, igaz, a 
kosárpalánk kisebb felújításra szorul. 
 
További 6 db bitumenes kézilabdapálya 
 
Terület: egyenként kb. 800 m2

Borítás: bitumen 
Funkció: kézilabda, kispályás labdarúgás, kosárlabda 
 

A településen található további bitumenes kézilabdapályák közül mindössze egy 
közelíti meg a sporttelepen található pálya színvonalát, noha a felfestések és a szükséges 
felszereltség egy kivétellel mindenütt megvan. Négy pályán kosárlabdapalánkok is találhatók. 
Öt pálya talaja repedezett, ebből három a közeljövőben felújításra szorul ahhoz, hogy 
minőségi szabadidős sportolás, vagy igény szerint iskolai testnevelés folyjon rajta. 

 
Mérk 

Salakos kézilabdapálya 
 
Terület: kb. 800 m2

Borítás: salak 
Funkció: kispályás labdarúgás, kézilabda 
Állapot: rossz 
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A település egyetlen szabadtéri kispályája, bár az iskola diákjai rendszeresen 
használják, nem felel meg a minőségi sportolás támasztotta igényeknek. Felszereltségét 
tekintve igen kezdetleges, mindössze két rozsdásodó kapuból áll, ezáltal is kizárólag 
szabadidős sportolás céljára alkalmas. A salak minősége nem megfelelő, szinte teljes 
egészében gaz borítja. 

 
Nagyecsed 

 
Bitumenes kézilabdapálya (2 db) 
 
Terület: kb. 800 m2

Borítás: bitumen 
Funkció: kispályás labdarúgás, kézilabda 
Állapot: kiváló 
 

 
 

Közvetlenül a füves futballpálya mögött helyezkedik el település egyik bitumenes 
kispályája (a fenti képen látható), mely felszereltségében átlagon felülinek mondható, mivel 
pályavilágítás, cserepad és védőháló is tartozik hozzá. A talaj és a felfestések minősége 
egyaránt megfelelő. 

Nagyecsed másik bitumenes kézilabdapályája a Rákóczi Úti Általános Iskola udvarán 
található, iskolai szabadtéri tornaórákra és szabadidős sportolás űzésére alkalmas. 
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Nyírcsaholy 
 
Füves kispálya (2 db, kialakítás alatt) 
 
Terület: kb. 1600 m2

Borítás: fű 
Funkció: kispályás labdarúgás, iskolai testnevelés 
Állapot: nem meghatározható 
 

A jelenleg kialakítás alatt álló, egymás mellett elhelyezkedő két füves kispálya 
egyrészt a kispályás labdarúgás, másrészt az iskolai testnevelés funkcióját látja majd el. 

 
 

Nyírkáta 
 
Bitumenes kézilabdapálya salakos futópályával 
 
Terület: kb. 900 m2

Borítás: bitumen 
Funkció: kosárlabda, kispályás labdarúgás, atlétika 
Állapot: közepes 
 

A sporttelep részét képező bitumenes kispálya jelenleg kizárólag kosárlabdázásra 
alkalmas, mivel két darab palánkon kívül más nem található rajta, igaz, kosárlabdapálya 
felfestések nincsenek a területen, csak kispályás labdarúgáshoz való vonalak, utóbbihoz 
azonban a kapuk hiányoznak. A talaj állapota az elvárt funkcióknak megfelelő. A körülötte 
telepített salakos futópálya állapota elhanyagolt, azonban könnyűatlétikai edzésre minimális 
szinten így is alkalmas. 

 
 

Nyírmeggyes 
 
Füves röplabda- és kosárlabdapálya 
 
Terület: kb. 500 m2

Borítás: fű 
Funkció: röplabda, kosárlabda 
Állapot: közepes 
 

A füves területen kialakított sportpálya a palánkok és a háló tekintetében megfelel az 
igényeknek, bár a borítás jellegénél fogva – a labdavezetés nehézsége miatt – 
kosárlabdázásra nemigen alkalmas. Vonalazás nincs, a gyep a kis területen való gyakori 
mozgás miatt elhasználódott. Szabadidős sporttevékenységek űzésére azonban megfelel, és 
vélhetően kizárólag erre is használjak. 
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Nyírparasznya 
 
Bitumenes kézilabdapálya (használaton kívül) 
 
Terület: kb. 800 m2

Borítás: bitumen 
Funkció: kispályás labdarúgás 
Állapot: rossz 
 

A település centrumától távol eső bitumenes pálya minden felszereltséget nélkülöz, 
akárcsak a hozzá tartozó néhány m2-es épület. A pálya borítása és vonalazása ugyan 
használatra alkalmassá teszi azt, de amennyiben igény mutatkozik a pálya használatára, 
akkor a kapuk feltelepítésére és a pálya környezetének karbantartására lesz szükség. 
 

Ópályi 
 
Bitumenes kézilabdapálya (használaton kívül) 
 
Terület: kb. 800 m2

Borítás: bitumen 
Funkció: kispályás labdarúgás 
Állapot: rossz 
 

A polgármesteri hivatal mögött helyezkedik el a bitumenes kispálya, melyet évek óta 
nem használnak sportfunkciókra. A terület az utóbbi időben leginkább parkolóként szolgált, 
bár vonalazása még nem kopott el, és a talaj is csak néhány ponton szorulna felújításra. 
Igény esetén újra kialakítható rajta minőségi sportolásra alkalmas pálya. 
 
Bitumenes kosárlabdapálya 
 
Terület: kb. 500 m2

Borítás: bitumen 
Funkció: kosárlabda, grundfoci 
Állapot: jó 
 
 Az iskolai sporttelephez tartozó bitumenes pálya jó minőségű burkolatának, valamint 
a kis focikapunak is kialakított kosárlabdapalánknak köszönhetően egyaránt alkalmas 
kosárlabdázásra és grundfocira, legalábbis szabadidősport keretein belül. A pályán 
felfestések nincsenek, körülötte kerítés nem található. 
 

Ököritófülpös 
 
Bitumenes kézilabdapálya 
 
Terület: kb. 800 m2

Borítás: bitumen 
Funkció: kispályás labdarúgás 
Állapot: rossz 
 

A kizárólag hobby szinten űzött kispályás labdarúgásra használt pálya erre a funkcióra 
minimális szinten alkalmas, bár talaja sok helyen sérült és egyenetlen, felfestéseket nem 
tartalmaz, felszereltsége pedig nem mutat túl két kapun, valamint a közvilágítás segítségével 
megoldott pályavilágításon. 
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Őr 
 
Bitumenes kézilabdapálya 
 
Terület: kb. 800 m2

Borítás: bitumen 
Funkció: kispályás labdarúgás, kézilabda, kosárlabda 
Állapot: jó 
 

A település bitumenes pályája a kívánt funkcióknak teljesen megfelel, talaja egy-két 
kisebb sérülést, repedést leszámítva egyenletes, a vonalazás azonban elkopott. A kapuk és a 
védőhálók jó állapotúak, a pályának egyéb felszereltsége nincs. 

 
 

Papos 
 
Bitumenes kézilabdapálya 
 
Terület: kb. 800 m2

Borítás: bitumen 
Funkció: kispályás labdarúgás, kézilabda, kosárlabda 
Állapot: közepes 
 

 
 

Papos egyetlen kültéri sportpályája a polgármesteri hivatal udvarán található 
bitumenes kispálya, mely a helyi tömegsport igényeit nagyjából kielégíti. A pálya talaja és 
vonalazása tökéletes állapotban van, felszereltsége azonban a rossz állapotú kapukat 
leszámítva egyáltalán nincs.  
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Szamoskér 
 
Füves kispálya 
 
Terület: kb. 800 m2

Borítás: fű 
Funkció: kispályás labdarúgás 
Állapot: közepes 
 

Szamoskér füves kispályája kizárólag szabadidősport tevékenységre alkalmas, bár a 
fű minősége – a kapuk előtti részt leszámítva – megfelelő és gondozott, a kapukon kívül 
semmilyen felszereltség, jelölés nem található a pályán. 

 
 

Szamosszeg 
 
Bitumenes kézilabdapálya 
 
Terület: kb. 800 m2

Borítás: bitumen 
Funkció: kispályás labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, iskolai testnevelés 
Állapot: közepes 
 

A szamosszegi iskolához tartozó kispálya talaja ugyan kisebb hibákkal rendelkezik, 
összességében alkalmas az iskolai testnevelés mellett a kívánt sportágak űzésére is. 
Felszereltségét tekintve a céloknak megfelelő, bár a felfestések az utóbbi években lekoptak. 

 
 

Tiborszállás 
 
Salakos kézilabdapálya 
 
Terület: kb. 800 m2

Borítás: salak 
Funkció: kispályás labdarúgás, kézilabda 
Állapot: közepes 
 

Az iskola udvarán található salakos sportpálya talaja felújításra szorul, nagyrészt 
benőtte a gaz, és vízelvezetése sem ideális. Iskolai testnevelés oktatásra ennek ellenére 
elfogadható, felszereltsége minimális, de az igényeknek javarészt megfelelő. 

 
 

Vaja 
 
Bitumenes kézilabdapálya 
 
Terület: kb. 800 m2

Borítás: bitumen 
Funkció: kispályás labdarúgás, kézilabda, iskolai testnevelés 
Állapot: rossz 
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A vajai iskola tornaterme mögött elhelyezkedő bitumenes pálya, bár felszereltsége 
megfelelő – vannak védőhálók és kisebb lelátó is –, sportolásra hamarosan alkalmatlanná 
válhat, leginkább a pálya közepén keresztbe és hosszába egyaránt haladó, komoly repedések 
miatt, ezért a burkolat felújításra szorul. A pálya iskolai rendezvényeknek is otthont ad, 
valamint testnevelés és szabadidős sportolás céljával is használják. 

 
 

Vállaj 
 
Bitumenes kézilabdapálya 
 
Terület: kb. 800 m2

Borítás: bitumen 
Funkció: kispályás labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, iskolai testnevelés 
Állapot: közepes 
 

Az iskolához tartozó szabadtéri pálya felszereltségét és állapotát tekintve egyaránt 
megfelel az elvárt funkcióknak, bár a felfestések és a terület körbekerítése csak részben 
megoldott. A talaj egyenletes és repedezetlen, az eszközök legfeljebb kisebb karbantartásra 
szorulnak. 

 
 

2.4.3. Fedett sportlétesítmények 
 
 

Fábiánháza 
 
Iskolai tornaterem 
 
Terület: 288m2

Funkció: iskolai testnevelés 
Borítás: linóleum 
Állapot: közepes 
 

A kb. 20 éve épült normál méretű tornaterem méreteit és kialakítását tekintve 
megfelel mind az iskolai testnevelés, mind a szabadidősportok támasztotta igényeknek, 
felszereltsége elfogadható. Jelentős felújításra nem szorul, csak kisebb karbantartások 
lesznek szükségesek a következő években. Műanyag borítása átlagos minőségű, a céloknak 
megfelel. 

 
 



A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Sportkoncepciója 

Lovassport központ 
 
Terület: 63 000 m2

Funkció: lovasversenyek, idegenforgalom 
Állapot: kiváló, részben építés alatt 

 
 

Fábiánháza külterületén az utóbbi években részben megépült egy olyan lovassport 
központ, mely teljes épület- és szabadtéri létesítmény komplexumának megvalósulásával 
európai jelentőségűvé nőheti ki magát. Jelenleg alkalmas lótenyésztési és -kiképzési 
szerepén túl egy pályán lovasversenyek megrendezésére. 

 
Géberjén 

 
Iskolai tornaterem 
 
Terület: 162m2

Funkció: iskolai testnevelés 
Borítás: linóleum 
Állapot: közepes 
 

A 129 fülpösdaróci és géberjéni diákot 
befogadó iskola 1989-ben átadott fedett 
sportlétesítménye, bár jellegében közelebb áll 
tornateremhez, mint tornaszobához, kis mérete és 
közepes felszereltsége miatt nem teljes mértékben 
elégíti ki az ideális testnevelés óra megtartásához, 
valamint az azon túli szabadidős sportoláshoz mért 
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igényeket. A terem mérete elsősorban a beltéri futáshoz és a labdajátékok űzéséhez nem 
megfelelő, azonban bővítésére nincs mód, a jelenlegi lehetőségek a létesítmény 
karbantartásában kimerülnek. 

 
Győrtelek 

 
Iskolai tornaterem 
 
Terület: 288m2

Funkció: iskolai testnevelés 
Borítás: linóleum 
Állapot: jó 
 

A 133 tanulót ellátó győrteleki tornaterem méretét és sportszer-ellátottságát tekintve 
az iskolai testnevelés céljának megfelel, megfelelő karbantartására kiemelten nagy figyelmet 
fordítanak. A terem talajának borítása ugyan linóleum, de annak minősége teljességgel 
elfogadható. A létesítmény az iskolai testnevelésen túl alkalmas a tornateremben űzhető 
összes teremsport nem versenyszerű űzésére. 

 
Hodász 

 
 
Iskolai tornaterem 
 
Terület: kb. 180m2

Funkció: iskolai testnevelés 
Borítás: parketta 
Állapot: közepes 
 

A hodászi tornaterem, annak ellenére, hogy jelenleg 318 gyermek testnevelés 
oktatását látja el, mindössze belmagasságát, valamint a kiváló fényviszonyokat tekintve 
tartozik a kistérség legjobbjai közé, azonban szűkös alapterülete miatt iskolai testnevelésre 
épphogy megfelelő, futásra, illetve a kosárlabdánál nagyobb helyigényű sportok űzésére nem 
alkalmas. Sportszerellátottsága elfogadható, parkettás borítása, bár a falakkal egyetemben a 
közeljövőben felújítást igényel, minőségi szempontból a kívánt viszonyoknak teljesen 
megfelel. Bővítésére csak igen jelentős befektetéssel nyílna lehetőség. 

 
Jármi 

 
Iskolai tornaterem 
 
Terület: 288m2

Funkció: iskolai testnevelés 
Borítás: linóleum 
Állapot: jó 
 

A 167 gyermeket befogadó jármi iskola tornaterme normál méretű, tehát e 
tekintetben iskolai testnevelésre ideális. Sportszerellátottságán látszik, hogy figyelnek a 
felszerelés minőségére és állapotára. A terem talajborítása ugyan linóleum, melyen a 
felfestések részben pótlásra várnak, azonban minőségét tekintve elfogadható. Amennyiben 
az említett felszerelések a helyükre kerülnek, úgy a terem alkalmas az összes teremsport 
nem versenyszerű folytatására. 
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Fedett tanuszoda 
 
Medence mérete: kb. 105 m2

Funkció: úszásoktatás 
Állapot: jó 
 

 
A bő tíz éve épült tanuszoda eleinte a teljes kistérség úszásoktatásának jelentős 

részéhez biztosított lehetőséget, valamint szabadidős tevékenységeknek adott otthont, 
azonban az utóbbi években a mátészalkai termáluszoda átvette ezen funkciók meghatározó 
részét. A medence kis mérete miatt versenyszerű sportolásra nem alkalmas, az alapfokú 
oktatásra azonban igen. 

A jól karbantartott tanuszoda kifogástalan állapotban van ugyan, azonban fenntartása 
– főként a gázfűtés költségessége miatt – komoly korlátokba ütközik, ezért évente mindössze 
egy-két hónapig tart nyitva, ezáltal szerepe a helyi sport- és közösségi életben teljesen 
elcsökevényesedett. 
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Edzőterem 
 
Terület: kb. 50 m2

Funkció: testépítés, erőnléti edzések 
Állapot: jó 
 

A település kis méretű, ám jól felszerelt konditerme alkalmas a testépítési gyakorlatok 
széles körű gyakorlására. A felszerelés minősége javarészt kifogástalan, az eszközök jól 
gondozottak, akárcsak környezetük. 

  

 
 

Kántorjánosi 
 
Iskolai tornaterem 
 
Terület: 288 m2

Funkció: iskolai testnevelés 
Borítás: linóleum 
Állapot: jó 
 

A 2002-ben átadott kántorjánosi tornaterem 270 diák testnevelés oktatásának ad 
teret, és minden tekintetben megfelel az elvárt céloknak, az igényesen karbantartott épület 
sem állapotában, sem felszereltségében nem szorul javításra. 
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Kocsord 
 
Iskolai tornaterem 
 
Terület: 288m2

Funkció: iskolai testnevelés 
Borítás: parketta 
Állapot: jó (felújítás, kármentesítés alatt) 
 

A 2007-ben felújított kocsordi tornaterem 190 diák testnevelését segíti, erre a 
természeti károktól való jelenleg folytatott mentesítés után újfent teljességgel alkalmas lesz. 
A terem méreteit, parkettás borítását és sportszerellátottságát tekintve is megfelelő az iskolai 
testnevelés oktatásra, valamint beltéri sportok nem versenyszerű űzésére egyaránt. 

 
Mátészalka 

Városi sportcsarnok 
 
Terület: 2250 m2

Funkció: multifunkcionális 
Borítás: sport PVC 
Állapot: kiváló 
 

 
 

A kistérségi központhoz méltó mátészalkai sportcsarnok többek közt a város NBII-es 
férfi és női csapatainak ad otthont, ennek megfelelően állapota és felszereltsége 
kifogástalan, a minőségi versenyszerű és szabadidős sportoláshoz egyaránt megfelelő 
helyszín. Ezt alátámasztják a terem tágas méretei, a minőségi sport PVC borítás, valamint az 
ötszáz főt befogadó lelátó és a megfelelő kiszolgáló helyiségek. Karbantartása szemmel 
láthatóan gondos és folyamatos. 
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Városi termáluszoda 
 
Terület: kb. 1564 m2  
Medencék száma: 4 
Medencék mérete: 150 m2, 337,5 m2, 75 m2, 2,96 m2

Funkció: úszásoktatás 
Állapot: kiváló 
 

Az utóbbi években épült, óránként kb. 160 fő befogadására képes termáluszoda 
megépítésével megoldást nyert a kistérség úszásoktatásának korábban fennállt problémája, 
igaz, annak árán, hogy a jármi tanuszoda sokat vesztett addigi jelentőségéből. Több telptülés 
diákjai látogatják rendszeresen, szervezett, csoportos utaztatással. A létesítményt használják 
iskolai tanóra keretében, de tanórán kívül, tömegsportként és alkalomszerűen is folyik 
úszásoktatás, valamint szabadidős tevékenységek. Az uszoda állapota kiváló, a létesítmény a 
felmerült igényeknek teljességgel megfelel. Kihasználtsága átlagosan 80%, ami országos 
viszonylatban is igen jónak mondható. 

 
Iskolai tornatermek 
 

A kistérség központjában a sportcsarnokon kívül nyolc további tornaterem található, 
melyek a település 3736 diákjának testnevelés oktatását biztosítják, méretükben és 
állapotukban egyaránt igen eltérőek. A legnagyobb 662 m2, a két legkisebb 162 m2 
alapterületű, hatnak parkettás, kettőnek linóleum borítása van. A legrégebbi 1961-ben, a 
legújabb 1992-ben került átadásra. A nyolc teremből négy a következő években jelentős 
felújításra szorul, szemben azon három teremmel, amelyek minőségi helyszínt nyújtanak az 
iskolai testneveléshez és szabadidős tevékenységek űzéséhez is. 

 
 

Mérk 
 
Iskolai tornaterem 
 
Terület: 288m2

Funkció: iskolai testnevelés 
Borítás: linóleum 
Állapot: jó 
 

Mérk iskolájának tornaterme normál méretű, bár látszatra valamivel kisebbnek tűnik, 
e tekintetben iskolai testnevelésre ideális. A terem felszereltsége és állapota egyaránt 
elfogadható, a talaj linóleum borítása szemmel láthatóan nem tökéletes minőségű, ám a 
következő években még nem szorul felújításra, viszont a felfestések hiányoznak róla. A 
terem az iskolai testnevelésen túl minden fontosabb beltéri sport űzésére alkalmas. 
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Edzőterem 
 
Terület: kb. 50 m2

Funkció: testépítés 
Állapot: közepes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A település erőemelő szakosztályának is sportlehetőséget biztosító edzőterem 

hangulatosan kialakított helyiség, azonban felszereltségének állapota (rozsdásodó, elavult 
eszközök) és a zsúfolt, szűkös helyiség a minőségi sportolást nem segíti. Az ott sportolók 
eredményeinek tükrében a létesítmény nem éri el a kívánt színvonalat. 

 
Nagydobos 

 
Iskolai tornaterem 
 
Terület: 162m2

Funkció: iskolai testnevelés 
Borítás: parketta 
Állapot: közepes 
 

A kb. 30 éve átadott, 237 diákot ellátó nagydobosi tornaterem méreténél fogva iskolai 
testnevelés oktatáshoz alapszinten megfelel, de beltéri sportoláshoz, labdajátékok űzéséhez 
nem ideális, azonban bővítésére nincs mód, a jelenlegi lehetőségek a létesítmény 
karbantartásában kimerülnek. 

 
Nagyecsed 

 
Iskolai tornatermek 
 
Terület: 252m2 (Rózsás u.) és 210m2 (Rákóczi u.) 
Funkció: iskolai testnevelés 
Borítás: parketta, linóleum 
Állapot: rossz, közepes 
 

Az 1960-70-es években átadott két tornaterem egyaránt az átlagosnál valamivel 
szűkösebb, így a kívánt céloknak minimálisan felel meg. Állapotukat tekintve felújításra 
szorulnak, vagy lehetőség szerint helyettük új létesítmény megépítése lenne szükségszerű. 
Felszereltségük, borításuk egyaránt elfogadható minőségű. 
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Iskolai edzőterem 
 
Terület: 90m2

Funkció: iskolai testnevelés, testépítés 
Borítás: parketta 
Állapot: közepes 
 

A tornatermeken túl az iskola rendelkezésére áll a kisméretű edzőterem, állapotát 
tekintve a két tornateremhez hasonló, szabadidős sportolásra elfogadható, de a közeljövőben 
felújításra, esetleg átalakításra szorul. 

 
 

Nyírcsaholy 
 
Iskolai tornaterem 
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Terület: 288m2

Funkció: iskolai testnevelés 
Borítás: linóleum 
Állapot: kiváló 
 
 
 
 
 

2010. júniusában adták át a kistérség 
legkorszerűbb tornatermét Nyírcsaholyon, amely 
hosszú idő után szűntette meg azt az állapotot, 
melyben iskolai testnevelésre a kultúrház termét 
használták a diákok. Az igényesen tervezett, magas 
színvonalon felszerelt normál méretű tornaterem 
tökéletes helyszín mind az iskolai testnevelésre, mind 
a beltéri labdajátékok űzésére, lehetővé teszi a 
mozgás megszerettetését minden tanuló számára. 

 
 

 
Nyírkáta 

 
Iskolai tornaszoba 
 
Terület: kb. 128m2

Funkció: iskolai testnevelés 
Borítás: parketta 
Állapot: rossz 
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A település 223 diákjának testnevelés oktatását egy 128 m2-es tornaszoba látja el, 
mely méretében korántsem alkalmas ezen funkcióra. A viszonylag keskeny, hosszú szoba 
futásra és gimnasztikára valamelyest igen, de labdajátékok űzésére egyáltalán nem alkalmas, 
felszereltsége elfogadható, azonban az eszközök és a létesítmény kiegészítő helyiségei sem 
megfelelő állapotúak. Bővítésére csak az épület teljes átalakításával van mód, amire anyagi 
lehetőség egyelőre nem nyílt. 

 
Nyírmeggyes 

 
Iskolai tornaszoba 
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Terület: kb. 48m2

Funkció: iskolai testnevelés 
Borítás: parketta 
Állapot: rossz 
 

 

 

A 290 diákot befogadó nyírmeggyesi 
iskola rendelkezik a kistérség legkisebb 
testnevelés oktatásra használt beltéri 
helyszínével, amely sem méretében, sem 
felszereltségében, sem állapotában nem felel meg 
a testnevelés oktatás igényeinek, és főkent nem 
alkalmas minőségi sportolásra. A tornaszoba 
nemcsak rossz állapotú, de szemmel láthatóan 
balesetveszélyes is. 
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Ebből kiindulva a településen önkormányzati önerőből, pályázati forrást megcélozva 
megkezdték egy normál méretű tornaterem építését, azonban ennek egyelőre csak az 
állványzata készült el. Ha elkészül, a tornaterem teljes mértékben ki fogja váltani a 
tornaszoba funkcióit, és teret ad majd a minőségi sportolásnak is. 

 
Nyírparasznya 

 
Iskolai tornaterem 
 
Terület: 325m2

Funkció: iskolai testnevelés 
Borítás: linóleum 
Állapot: jó 
 

Nyírparasznya 108 diákjának testnevelés oktatását egy, az ideálisnál valamivel 
nagyobb tornaterem látja el, melynek sportszerellátottsága és a terem állapota is kifejezetten 
jónak mondható, leszámítva a kézilabda kapuk hiányát. A talaj borítása jó minőségű 
linóleum, megfelelő vonalazással ellátva. A terem alkalmas iskolai testnevelésre, valamint 
teremsportok nem versenyszerű folytatására. 

 
Ópályi 

 
Iskolai tornaterem 
 
Terület: 288m2

Funkció: iskolai testnevelés 
Borítás: linóleum 
Állapot: kiváló 
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A 300 fő oktatását végző ópályi iskola tornaterme – akárcsak maga az iskola – 
létszámához méltó, szépen kivitelezett, kiválóan karbantartott létesítmény. Az épület 1986-
ban épült, de 2009-ben felújították, ezáltal jelenleg minden igényt kielégít. Normál 
méretének és megfelelő eszközellátottságának köszönhetően alkalmas mind az iskolai 
testnevelés oktatásra, mind a kívánt teremsportok nem versenyszerű folytatására. 

 
Ököritófülpös 

 
Iskolai tornaterem 
 
Terület: 288m2

Funkció: iskolai testnevelés 
Borítás: linóleum 
Állapot: közepes 
 

Ököritófülpös 218 diákjának testnevelés oktatása egy normál méretű tornateremben 
zajlik, mely erre a célra elfogadható. Kissé előnytelen kialakítása miatt – a kapuk technikai 
okból nem középen vannak – labdajátékok űzésére nem ideális, a felszereltség alapszintű, 
állapota, akárcsak a műanyag padlózaté, az átlagosnál valamivel rosszabb. Az ideális 
működéshez kisebb felújításra, valamint a belső tér átrendezésére lenne szükség. 

 
Őr 

 
Iskolai tornaterem 
 
Terület: 288m2

Funkció: iskolai testnevelés 
Borítás: linóleum 
Állapot: jó 
 

Őr településének 150 diákját egy normál méretű, formásan kialakított tornaterem 
szolgálja ki, melynek állapota és felszereltsége is a kistérség legjobbjaihoz engedi sorolni a 
létesítményt. Bár a parketta mintázatú linóleumborítás nem tökéletesen egyenletes, és 
felfestéseket sem tartalmaz, a terem mind az iskolai testnevelés, mind a beltéri sportolás 
céljainak teljességgel megfelel. 

 
Szamosszeg 

 
Iskolai tornaterem 
 
Terület: 162m2

Funkció: iskolai testnevelés 
Borítás: linóleum 
Állapot: közepes 
 

A 220 szamoskéri és szamosszegi gyermek testnevelés oktatásának színhelyéül 
szolgáló, kisméretű tornaterem nem teljes mértékben elégíti ki az ideális testnevelés óra 
megtartásához, valamint az azon túli szabadidős sportoláshoz mért igényeket. 
Sportszerellátottsága elfogadható, a terem – beleértve a lekopott felfestésű, de megfelelő 
minőségű linóleumot – nem igényel komoly felújítást a közeljövőben. A terem bővítésére 
csak különösen nagy befektetéssel nyílna lehetőség. 



A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Sportkoncepciója 

Lövészpince 
 
Terület: kb. 50 m2

Funkció: sportlövészet 
Állapot: közepes 
 

A település sportlövő szakosztályának, mely a kistérségben is az egyetlen, nyújt 
gyakorlási lehetőséget a versenyszerű sportoláshoz való felkészülésre az a lövészpince, 
melyben elektromos lőlap-visszahúzó és egyéb speciális berendezések találhatók.  Állapota – 
az utóbbi idők természeti csapásai miatt – erősen leromlott, és ezáltal felújításra vár, ami 
elengedhetetlen a minőségi, egészséges sportoláshoz.  

 
Tiborszállás 

 
Iskolai tornaterem 
 
Terület: 288m2

Funkció: iskolai testnevelés 
Borítás: linóleum 
Állapot: rossz 
 

Az 1989-ben átadott iskolai tornaterem a közeljövőben felújításra szorul, mivel 
állapotát és felszereltségét tekintve a korábbi részleges felújítások ellenére sem felel meg. 
Minőségi szabadidős sportolásra és testnevelés oktatásra alkalmassá tételéhez mind a 
nyílászárókat, mind a talajborítást cserélni, a terem szigetelését és a mennyezetet pedig 
felújítani szükséges. A terem egy esetleges felújítással kosárlabdázáshoz, teniszhez és egyéb 
sportokhoz is megfelelne. 

 
Vaja 

 
Iskolai tornaterem 
 
Terület: 288m2

Funkció: iskolai 
testnevelés 
Borítás: linóleum 
Állapot: közepes 
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A 420 általános iskolás és 250 középiskolás diák testnevelés oktatásának helyszínéül 
egyetlen normál méretű tornaterem szolgál, mely méreteit illetően megfelel a kívánt 
céloknak, akárcsak a beltéri szabadidős sportolás nyújtotta igényeknek. Ekkora létszámú diák 
számára azonban egy létesítmény nagyon szűkös kereteket biztosít a sportoláshoz, főként, 
hogy sportszerellátottsága és az eszközök, valamint a talaj borításának minősége sem 
haladja meg a kistérségi átlagot. Az épület felújításra szorul, amennyiben az iskolai 
testnevelés minőségi színhelyévé szeretnék alakítani. 

 
Vállaj 

 
Iskolai tornaterem 
 
Terület: 288m2

Funkció: iskolai testnevelés 
Borítás: linóleum 
Állapot: jó 
 

Vállaj község 68 diákjának egy normál méretű tornaterem áll rendelkezésére, mely 
állapotát, valamint sportszerellátottságát tekintve is helytáll a követelményeknek, akár az 
iskolai testnevelés oktatást, akár beltéri sportok nem versenyszerű űzését tűzzük ki célul. 

 
 

2.5. Az egyesületi és versenysport helyzete a kistérségben 
 
 

Település Településen 
jelenlévő 

egyesület(ek) 
megnevezése 

Szakosztály Szint 

Fábiánháza Fábiánháza FC 
 

labdarúgás megyei IV. o. 

Fülpösdaróc Községi SE labdarúgás megyei IV. o. 
Géberjén Géberjén SE  labdarúgás  megyei IV. o. 
Győrtelek Györtelek SE  kosárlabda  megyei I. o.  
Hodász Hodászi SBK labdarúgás megyei IV. o. 
Jármi Jármi Labdarúgó SE labdarúgás megyei III. o. 
Kántorjánosi Kántorjánosi KSE labdarúgás megyei IV. o. 
Kocsord Kocsord SE labdarúgás megyei III. o. 

 
Mátészalka Mátészalkai Munkás 

Testgyakorlók Köre 
labdarúgás 
kézilabda (férfi-női) 
asztali tenisz 
cselgáncs 
shito-ryu karate 
kyokusin karate 

megyei I. o. 
NB II. 

Mérk Mérk-Vállaj NSE   
Kinizsi SE   

labdarúgás 
erőemelő 

megyei II. o. 

Nagydobos Nagydobosi Labdarúgó 
SE (Kistökös fociklub) 

labdarúgás megyei II. o. 

Nagyecsed Rákóczi SE labdarúgás 
női kézilabda 
asztalitenisz 
erőemelés  

NB III. 
megyei I. o. 
megyei I. o. 
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Nyírcsaholy Sportegyesület 
Nyírcsaholy 

labdarúgás megyei II. o. 

Nyírkáta Baráti Kör SE Nyírkáta labdarúgás megyei III. o. 
Nyírmeggyes Nyírmeggyes SE labdarúgás megyei II. o 
Nyírparasznya Nyírparasznya SE jelenleg szünetel a 

működtetése 
- 

Ópályi Ópályi SE kézilabda 
labdarúgás 

megye I. o.  
megyei II. o. 

Ököritófülpös 2 éve megszűnt a 
labdarúgáscsapat 

- - 

Őr Őr SE labdarúgás megyei III. o. 
Papos - - - 
Rápolt - - - 
Szamoskér - - - 
Szamosszeg Szamosszeg Labdarúgó 

SE 
labdarúgás megyei IV. o. 

Tiborszálás - - - 
Vaja Vajai II. Rákóczi Ferenc 

Sportegyesület 
labdarúgás és 
sakkszakosztály 

megyei II. o. 

Vállaj Mérk-Vállaj NSE labdarúgás megyei II. o. 
 
 

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség felmérése szerint világszerte több mint 240 millió 
ember játssza rendszeresen a labdarúgást, több mint 200 országban. Az egyszerű szabályok, 
a magas csapatlétszám és a minimális sportszerigény egyértelműen hozzájárultak a játék 
elterjedéséhez. Napjainkban a labdarúgást az egész világon amatőr- és hivatásos szinten 
űzik. Életkortól, hivatástól függetlenül kedvelt sportág.  Magyarországon ez az egyik 
legnépszerűbb sportág, melynek komoly hagyományai vannak. A kistérségben is ez a 
legnépszerűbb versenysportág, a települések több mint 73%-ban van futballcsapat.  

A labdarúgócsapattal rendelkező települések nagy része, majd 37%-a játszik a 
megyei másodosztályban. 21%-uk a másodosztályban, míg több mint 31%-uk a megyei 
negyed osztályban. A két nagyváros (Mátészalka és Nagyecsed) helyzete különlegesebb. 
Mátészalka a megyei első osztályban játszik, míg Nagyecsed az egyetlen olyan csapat a 
kistérségben mely a nemzeti bajnokságban, annak is a harmad osztályában szerepel.  

Mindezek ellenére megállapítható, hogy az 1000 főnél kisebb lakosú településeken 
nincs jelen a labdarúgás a versenysportágak között. Ezek a települések a következők: 
Nyírparasznya, Papos, Rápolt, Szamoskér, Szamosszeg, Tiborszállás. Győrteleken sincs jelen, 
oka, hogy a sportolásra fordítható erőforrásokat inkább a férfi kosárlabda csapatra fordítják, 
amely nagyon szép eredményeket ért már el és jelenleg is a megyei első osztályban 
szerepel.  

Megemlítendő továbbá Ököritófülpös, melynek lakosságszáma megközelíti a 2000-et, 
ennek ellenére 2 éve megszűnt mindenfajta versenysport jellegű tevékenység. Pozitív 
példaként említhető Fülpösdaróc és Géberjén települések, melyek alacsony lélekszámuk 
ellenére képviseltetik magukat a megyei labdarúgó bajnokság negyed osztályában. A 
kistérség labdarúgó csapatai jelenleg a Mátészalkai, a Fehérgyarmati és a Carmo csoportba 
tartoznak. 

Mátészalkán, Nagyecseden és Őpályiban van jelen a versenyszerű kézilabda. Ópályi 
és Nagyecsed csapatai a megyei első osztályban ellenfelei egymásnak, míg Mátészalka 
kézilabdacsapatai (női-férfi) a nemzeti bajnokság másodosztályában játszanak.  

A kistérség két legnépszerűbb sportága a labdarúgás és a kézilabda, melyek mellett 
Mátészalkán jelen van még az asztalitenisz, a cselgáncs, a shito-ryu-karate és kyokusin 
karate, valamint Nagyecseden az asztalitenisz és az erőemelés. 
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2.6. Óvodai és iskolai testnevelés 
 

2.6.1. Iskolai sport infrastrukturális ellátottsága 
 
 

Település Tornaterem 
jellege és mérete 

Padlózat 
borítása

Tornaterem állapota / 
kiegészítő helyiségek 

állapota / 
sportszerellátottság 

minősége 

Testnevelő 
tanárok neve 

Fábiánháza tornaterem, 24x12 linóleum közepes / közepes / 
közepes Valcsák Attila 

Fülpösdaróc nincs       
Géberjén tornaterem, 18x9 linóleum közepes / jó / közepes Szögyényi Zsolt 
Győrtelek tornaterem, 24x12 linóleum jó / jó / jó Papp Csilla 

Hodász tornaterem, 18x10 parketta jó / jó / közepes Szender Lajos 
Jármi tornaterem, 24x12 linóleum jó / jó / jó Kovács István 

Kántorjánosi tornaterem, 24x12 linóleum jó / jó / jó Szmutku Zoltán 

Kocsord tornaterem, 24x12 parketta jó / jó / közepes 
Katona Attila,  
Gyulai Antalné,  
Szabó László 

sportcsarnok, 40x20 sport PVC kiváló / kiváló / kiváló 

tornaterem, 18x9 parketta közepes / közepes / 
közepes 

tornaterem, 24x12 parketta közepes / közepes / 
közepes 

tornaterem, 35x19 parketta jó / jó / jó 

tornaterem, 33x16 linóleum rossz / rossz / közepes 

tornaterem, 26x15 parketta rossz / rossz / közepes 

tornaterem, 32x16 parketta közepes / jó / közepes 

tornaterem, 18x9 linóleum jó / jó / jó 

Mátészalka 

tornaterem, 20x10 parketta rossz / rossz / közepes 

Jeneyné Szabó 
Erzsébet, Viszlay 
Péter, Nagy Andrea, 
Szabó Attila, 
Halászné Kónya 
Hajnalka, Kosztyu 
Miklós, Kosztyuné 
Huszák Erika, Fekete 
Miklós, Szép Ferenc, 
Torma Tamás, Kürti 
László, Mező Csaba, 
Tóthné Nagy Anikó, 
Pásztor István, File 
Bertalan, Nagyné 
Konyeczki Ilona, 
Poszet László, Szalai 
Józsefné, Vida 
Miklós, Víg Ottóné 

Mérk tornaterem, 24x12 linóleum jó / jó / közepes Kaluha János,  
Faludi János 

Nagydobos tornaterem, 18x9 parketta közepes / jó /jó Görög Csaba 

tornaterem, 21x12 parketta rossz / közepes / 
közepes 

tornaterem, 21x10 linóleum közepes / jó / közepes Nagyecsed 

edzőterem, 15x6 parketta közepes / jó / közepes 

dr. Ficsor Mihályné, 
Szántó Zoltán, 
Berettyán Gábor 

Nyírcsaholy tornaterem, 24x12 linóleum kiváló / kiváló / kiváló Varga Ágnes 
Nyírkáta tornaterem, 24x12 parketta rossz / közepes / rossz Demeter Ferenc 

Nyírmeggyes tornaszoba, 8x6 parketta rossz / rossz / rossz 
Ary Sándorné,  
Szabó Szabolcs, 
Dombrády Éva 

Nyírparasznya tornaterem, 25x13 linóleum kiváló / jó / jó Lutherán Kálmán 
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Ópályi tornaterem, 24x12 linóleum kiváló / kiváló / kiváló Drabik Péter, 
Németh István 

Ököritófülpös tornaterem, 24x12 linóleum közepes / jó / jó Kücsön Tibor 
Őr tornaterem, 24x12 linóleum jó / jó / jó Jónás János 

Papos nincs       
Rápolt nincs       

Szamoskér nincs       

Szamosszeg tornaterem, 18x9 linóleum jó / jó / közepes Kósa Anita,  
Lőrincz Józsefné 

Tiborszállás tornaterem, 24x12 linóleum jó / jó / jó Nagy Attila,  
Markos József 

Vaja tornaterem, 24x12 linóleum közepes / közepes / jó 
Pokol Zoltánné, 
Groholy Pál,  
Gábor Miklósné 

Vállaj tornaterem, 24x12 linóleum jó / jó / jó   

 

2.6.2. Sportaktivitás és a testnevelés intézményi keretei 
 

Település neve Sportágak 

Iskolai 
tömegsport 

foglalkozások 
száma 

Megjegyzés/kiemelkedő 
eredmények/résztvevők 

száma 

Fábiánháza kispályás iskolai 
focibajnokság 

9óra/hét - 

Fülpösdaróc 
asztalitenisz, atlétika, 
foci, 

5 óra/hét iskolai szervezésben, 
mindenben részt vesznek 
amiben lehet 

Géberjén 
asztalitenisz, atlétika, 
foci 

5óra/hét iskolai szervezésben, 
mindenben részt vesznek 
amiben lehet 

Győrtelek atlétika 3óra/hét - 
Hodász labdarúgás 8 óra/hét - 

Jármi atlétika, kispályás 
labdarúgás 

4óra/hét - 

Kántorjánosi    

Kocsord 

Foci és kosárlabda 
atlétikában, játékos 
sorversenyek  
 

1óra/hét csak iskolai szervezésben, 
vagy a Mátészalkai 
körzetvárosok versenyein 

Mátészalka 

kézilabda, futsal, 
kispályás labdarúgás, 
úszás, cselgáncs, 
kosárlabda, atlétika, 
asztalitenisz, röplabda. 

intézményenként 
eltérő, átlagosan 
heti 10 óra 

városi, megyei, országos 
szinten, 
iskolák közötti ill. SZODESE 
versenyeken 

Mérk Nem vesznek részt 
diákolimpiákon 

10óra/hét - 
 

Nagydobos atlétika, foci 15 óra/hét - 

Nagyecsed labdarúgás (NUPI), 
kézilabda 

9óra/hét - 

Nyírcsaholy atlétika 
teremlabdarúgás 

4óra/hét - 

Nyírkáta 
labdarúgás (fiú/lány) 
(NUPI) 
 

7óra/hét - 
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Nyírmeggyes 
Foci, atlétika, 
kosárlabda, kézilabda,  
 

2-3óra/hét Diákolimpiákon megyei 
szinten minden alkalommal 
részt vesznek. 

Nyírparasznya teremlabdarúgás 
atlétika 

2óra/hét Részt vesznek a 
diákolimpiákon 

Ópályi 

atlétika, kézilabda, 
labdarúgás, 
asztalitenisz 
Gyermeklabdarúgó 
programok 
Fogyatékosok megyei 
rendezvényein 
lovasverseny 

2009-2010-es 
tanévben az 
önkormányzat nem 
engedélyezett 
tanórán kívüli 
foglalkozásokat, 
tömegsport csak 
napközis 
foglalkozások 
keretében van 

Területi versenyeken 
indulnak az iskola diákjai. 
 

Ököritófülpös labdarúgás, atlétika 5óra/hét - 

Őr labdarúgás (NUPI) alsós: 2 óra/hét 
felsős 4óra/hét 

- 

Papos atlétika, kispályás 
labdarúgás 

4 óra/hét - 

Rápolt - - - 

Szamoskér lövészet, labdarúgás, 
atlétika 

1 óra/hét - 

Szamosszeg 
lövészet, labdarúgás, 
atlétika 

1 óra/hét Lövészetben a legjobb 
eredmény országos bajnoki 
5. helyezés 

Tiborszállás 
 6 óra/hét Tavaszi-őszi központi 

versenyeken szerepelnek 
 

Vaja 

labdarúgás, atlétika és 
kézilabda 

8 óra/hét az iskolai tömegsport 
foglalkozásokon a 
labdajátékokra helyezik a 
hangsúlyt 

Vállaj  6 óra/ hét  
 

Óvodás korban a gyerekeknek hatalmas a mozgásigényük, ennek megfelelően 
szabadon játszhatnak egész nap. Emellett a mozgékonyság mellett kisebb jelentősége van az 
óvodai tornaórának, viszont nem elhanyagolandó, hogy elősegíti a gyermek biológiai 
fejlődését, hozzájárul a motoros képességek fejlődéséhez és a személyiség kibontakozását. 
Az óvodai tornaóra viszonylag szabályozott rendje elősegíti a gyermeket abban, hogy később 
könnyebben megszokja az iskola fegyelmezettebb légkörét.  

Az óvodában a gyerekek egész nap mozognak, játszanak mely után az iskolában 
egyhelyben ülésre és állandó figyelemre kényszerítik őket. Emiatt nagy a jelentősége az 
iskolai testnevelés óráknak, ahol levezethetik a felesleges energiáikat 

A kistérségben a 2009/2010-es tanévben több mint 10 000 tanuló volt, akiknek a 
mindennapos testmozgást meg kell oldani. Átlagosan heti 5 óra iskolai és tömegsport 
foglalkozás van az iskolákban. Ez a szám jónak mondható. Természetesen vannak 
kiemelkedő óraszámú iskolák, mint pl. Nagydobos, ahol hetente 15 óra tömegsport 
foglalkozás van. Az iskolák többségében sportközpontúan gondolkoznak. Támogatják a 
sportot, a nevelés egy hatékony eszközének tekintik. Ez a szemlélet segít abban, hogy a 
nehéz körülmények ellenére mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a diákokat minél 
magasabb színvonalon sportoltassák a testnevelés tanórákon. 
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A diákolimpiákon is a labdarúgás és a teremlabdarúgás a legnépszerűbb, az iskolák 
77%-ának tanulói indulnak ebben a sportágban. A NUPI alapprogram számos 
versenylehetőséget nyújt a diákok számára a megmérettetésre. A labdarúgás után az atlétika 
a legnépszerűbb, az iskolák több mint 50%-ból indulnak a gyerekek diákolimpiákon ebben a 
sportágban. Mátészalkán, Nagyecseden és Ópályiban, ahol a kézilabda megjelenik a 
versenysportágak között, jelentős szerepet kapnak a diákolimpiákon is.  

Legtöbb sportágban a Mátészalkai iskolások vesznek részt, továbbá ők azok, akik 
országos versenyeken is rendszeresen szerepelnek. A kézilabda, atlétika és a labdarúgás 
mellett jelen van az úszás, cselgáncs, kosárlabda, asztalitenisz, röplabda.  

Jellemző még, hogy az iskolai szervezésű sportrendezvényeken inkább a sport játékos 
oldala kerül előtérbe labdajátékok és egyéb csapatversenyek formájában. 

 
 

2.7. A szabadidősport és tömegsport helyzete, aktivitása a 
kistérségben 
 

Település Sportág/tevékenység 
megnevezése 

Eseményeken részt 
vevők száma 

Események 
száma/év 

Fábiánháza - - nincs szervezve 
Fülpösdaróc asztalitenisz kb. 20-30 fő  3 

Géberjén asztalitenisz kb. 20-30 fő 3 

Győrtelek 

aerobic (folyamatos), 
labdarúgás, break-
dance, kosárlabda 
(folyamatos), torna 
(folyamatos)  

kb. 100-120 fő 5 

Hodász 
természetjárás, iskolai 
sportnap, labdarúgás, 
játékos sportversenyek 

kb. 300 fő 4 

Jármi 
fogathajtó verseny, 
torna, tornaterem, 
asztalitenisz,  

 kb. 70 fő 3 

Kántorjánosi - - nincs szervezve 

Kocsord teremlabdarúgás, 
játékos iskolai sportnap 

kb. 300 fő 3 

Mátészalka labdarúgás, aerobic 
(folyamatos), teremfoci 

kb. 500 fő 10 

Mérk labdarúgás, erőemelés kb. 150 fő 2 
Nagydobos labdarúgás,  kb. 160 fő 3 
Nagyecsed labdarúgás kb. 400 fő 6 

Nyírcsaholy 
aerobic (folyamatos), 
természetjárás, 
kosárlabda, 

kb. 200 fő 4 

Nyírkáta 
torna (folyamatos), 
játékos sportversenyek 
gyerekeknek 

kb. 200 fő 4 

Nyírmeggyes labdarúgás kb. 100- 150 fő 5 

Nyírparasznya aerobic (folyamatos), 
labdarúgás 

kb. 100 fő 3 

Ópályi aerobic (folyamatos), 
labdarúgás 

kb. 150-200 fő 4 

Ököritófülpös aerobic (folyamatos), 
labdarúgás 

kb. 100 fő 2 
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Őr labdarúgás,  100-120 fő 2 

Papos lovaglás, játékos 
sportversenyek 

kb. 50-60 fő 3 

Rápolt - - - 
Szamoskér - - - 

Szamosszeg - - - 
Tiborszállás játékos sportversenyek kb. 50-60 fő 2 

Vaja torna, labdarúgás kb. 100 fő 3 
Vállaj labdarúgás kb. 50- 60 fő 3 

 
A Mátészalkai kistérség településeinek hagyományőrző rendezvényei adják a 

szabadidős sportrendezvények lebonyolításának lehetőségét. Ezek a falunapok, melyek neves 
napokhoz kapcsolódnak, mint például május 1-je, a Nagydobosi Tökfesztivál, vagy 
Nyírmeggyesen a Meggyfesztivál. Ezeken a rendezvényeken szinte a teljes lakosság részt 
vesz, hiszen játékos versenyek, a csapatbajnokságok által a falu lakosainak lehetősége van a 
kapcsolatok ápolására. A sportprogramok szervezésének célja a közösségi élet 
megerősítésén túl az, hogy minél nagyobb számban mozgassák meg helyieket. Ezeket a 
rendezvényeket többnyire az önkormányzatok által kijelölt személyek szervezik, akiknek 
ugyan többnyire nincs sport irányú végzettsége, de a lelkesedésük annál nagyobb. 
Finanszírozásuk többnyire önkormányzati pénzből és felajánlásokból történik. 

A települések tömegsportszervezése nem egységes intenzitású. Bizonyos települések 
aktivitása kiemelkedő ezen a területen, heti rendszerességgel biztosítanak lehetőséget a 
sportolni vágyóknak. Többnyire a csoportos foglalkozások a legnépszerűbbek, mint például 
az aerobic. Jellemző emellett, hogy baráti társaságok szervezett formában vagy spontán 
szerveződve keresik a különböző sportolási lehetőségeket. Ezek megjelenési formái lehetnek 
a baráti alapon szerveződő focicsapatok, vagy a fiatalok közös grundfocizása.  

Mint ahogy a versenysport és iskolai sport területén, úgy a szabadidős sportolásban is 
a labdarúgás a sláger, azon belül is a kispályás labdarúgás. Jellemzőek az ún. „öregfiúk” 
csapatba szerveződése és kisebb bajnokságokon való indulása. A közös futballozás mellett a 
tornatermi edzések a legnépszerűbbek a férfiak körében. Népszerűek továbbá a 
lovassportok, melyek a családok számára egész napos kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak.  

Összességében megállapítható, hogy több az olyan település, ahol nincs egy 
szervezet vagy személy, aki szervezné a szabadidős sportéletet. Többnyire az érdeklődés 
hiánya miatt nincsenek rendszeres szabadidős foglalkozások, de ahol erre igény van, ott 
mindent megtesznek azért, hogy biztosítsák a sportolás lehetőségét. Számos helyen úgy 
szervezik meg a szabadidős sportprogramokat, hogy hetente - kéthetente a közeli városból 
jön egy oktató, aki foglalkozik az órára jelentkező érdeklődőkkel. Ez leginkább a nők körében 
népszerű. Ez a szervezési forma a legmegfelelőbb és mindenki számára kielégítő. Ezt az 
oktatási formát számos tömegfoglalkozásnál alkalmazni lehet, legyen az aerobic vagy jóga.  
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2.8. Az utánpótlás nevelés helyzete a kistérségben 
 

A Mátészalkai kistérség utánpótlás helyzete nehezen áttekinthető, mivel nincs 
egységes utánpótlás nevelési program a kistérségben. Fontos megjegyezni, hogy az 
utánpótlás fogalma kizárólag az élsport utánpótlását jelenti, ami azonban megjelenik a 
gyermekek mindennapi sportéletében annak érdekében, hogy a sportolás ne csak egy 
kötelező feladat legyen számukra, hanem élményforrás is. A cél nem feltétlenül olimpikonok, 
világbajnokok, hanem egészséges, jó közérzettel rendelkező fiatalok nevelése, akik felnőtt 
korukban is életük fontos részének tartják majd a sportolást. Mindazonáltal a megfelelő 
utánpótlás nevelés adja az egyetlen esélyt a regionális, országos, vagy akár nemzetközi 
sportsikerek elérésére. 

  A kistérség utánpótlás nevelése többnyire inkább iskolai, mintsem egyesületi 
keretek közé szorítódik, ami a tehetségesebb gyerekek kiemelését nehezen teszi lehetővé. Az 
iskolák által szervezet diákolimpiák, iskolai versenyek kevés lehetőséget adnak a gyerekek 
tehetségének kibontakozásához, de sajnálattal állapítható meg az is, hogy néhány iskola 
diákjai egyáltalán nem vesznek részt diákolimpiákon. Megállapítható továbbá, hogy többnyire 
a labdarúgás területén figyelnek oda az utánpótlás nevelésre. Kiemelkedő a labdarúgó 
utánpótlás nevelésben többek között a mátészalkai „Viktória” Utánpótlás Labdarúgó 
Egyesület, a nagyecsedi Puskás Akadémia, valamint a nagydobosi Kistökös Önálló Utánpótlás 
Labdarúgó Egyesület, melynek országos szinten is jó eredményi vannak.  A NUPI 
alapprogram segítségével készítik fel a gyerekeket többek között Nyírmeggyesen, 
Nagyecseden, Nyírkátán és Őrön.  

A mátészalkai „Viktória” Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 2007 szeptemberében 
alakult. Elsődleges céljának tekinti, hogy a kistérségben élő gyerekekkel megismertessék az 
egészséges életmódot és sportos életvitel fontosságára neveljék őket. Mindezeket a célokat a 
labdarúgáson keresztül szeretnék megvalósítani. Elszántságukat tükrözi, hogy az óvodákban 
is tartanak foglalkozásokat.  

A Nagyecsedi Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia több mint 100 gyermeknek 
biztosítja az ingyenes labdarúgás edzéseket. A város vonzáskörzetéből is járnak ide gyerekek 
futballedzésekre. Az akadémia is részt vesz a NUPI alapprogramban.  

Egyéb sportágakban többnyire iskolai keretek között történik a gyerekek 
sportnevelése a testnevelő tanárok közreműködésével. A futballszakembereken kívül egy-egy 
sportágra specifikálódott szakedzők hiánya nagymértékű. A testnevelő órákon kívüli 
foglalkozások száma kevés. Ez az alacsony szám nem ad lehetőséget a gyerekek számára 
egy-egy sportág jobb megismerésére és elsajátítására. 

Összességében megállapítható, hogy többnyire a labdarúgás területén figyelnek oda 
az utánpótlás nevelésre. Ez többek között annak tudható be, hogy a labdarúgás az egyik 
legnépszerűbb sportág Magyarországon, komoly hagyományai vannak, viszonylag kevés 
eszközt igényel és végül, de nem utolsó sorban a közös munka és a közösen elért 
eredmények megtanítják a fiatalokat arra, hogy csapatban dolgozzanak a sikerért.  
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2.9. A sportinformációs rendszer kiépítettsége és működési 
mechanizmusa 
 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés h) pontja alapján született 
166/2004. (V. 21.) számú Korm. rendelet határozza meg a sportszervezetek, a 
versenyrendszert működtető sportszövetségek (a továbbiakban: sportszövetség), a sport 
köztestületek, a sportközalapítványok, a helyi önkormányzatok, valamint a sportlétesítmény-
tulajdonosok (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatók), állami sportinformációs rendszerrel 
(a továbbiakban: ÁSR) kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit.  

A rendelet legfőbb célja, hogy naprakész, és folyamatosan frissített információkat 
tartalmazó sportinformációs rendszer támogassa a magyarországi települések és kistérségek 
sportszektorát, ezzel elősegítve az egyes települések közötti közös akciókat, programokat, 
valamint a településeken átnyúló nagyobb volumenű projekteket.  

A Mátészalkai kistérségben jelenleg nem működik sportinformációs rendszer, de a 
Kistérségi Társulás által 2008-ban elkészíttetett állapotfelmérés jó alapot adhat egy, a 
jövőben kialakítandó információs rendszerhez. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, 
hogy a kistérség sportszféráján belül jelenleg megnyilvánuló aktivitás nem is adott eddig 
jogalapot arra, hogy valódi igény merüljön fel egy komoly alapokkal bíró, napi szinten 
frissített sportinformációs rendszer működtetésére.  

Jelen sportkoncepció célja, hogy ok-okozati összefüggést találjon a sportszférán belül 
működő információáramlás minősége és sebessége, valamint a kistérségben élő emberek 
sporttevékenységek iránti aktivitása között. 
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2.10. A helyzetkép összefoglalása SWOT analízissel 
 
 

SWOT-analízis 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
- A kistérség földrajzi elhelyezkedése a 
nemzetközi kapcsolatok, határon átnyúló 
együttműködések tekintetében; 
- A kistérségi központ (Mátészalka) előnyös 
adottságai a sportlétesítmény helyzet 
tekintetében; 
- Szép természeti környezetből adódó sport-, 
szabadidős- és turisztikai potenciál; 
- Kreatív, aktív emberek; 
- Sokszínű nemzetiségi kultúra; 
- Egészséges levegő és környezet; 
- Labdarúgó utánpótlás nevelés 

- Kevés a minőségi sportolásra alkalmas, jó 
állapotú sportlétesítmény, sportpálya, kiszolgáló 
egység; 
- Hiányoznak az egyes települések 
sportprogramjai; 
- Sportarculat hiánya; 
- Kevés a képzett sportszervező, nincsenek 
sport specifikus rendezvényszervezők; 
-  Nem hatékony a sportszektor 
érdekérvényesítő képessége; 
- Nem elég aktív a településeken zajló 
egyesületi sportélet; 
- Önkormányzatok rossz pénzügyi helyzete; 
- Szakemberképzés hiánya; 
- Sportreferensek, sportmenedzserek hiánya; 
- Kevés a fizetőképes kereslet a piaci alapú 
sporttevékenységek igénybevételére; 
- Nincs kiépítve a sportszektor intézményi 
háttere sem kistérségi, sem pedig települési 
szinten; 
- Kevés az élsportolók száma, nincsenek 
kiemelkedő sporteredmények; 
- Több önkormányzat erőn felüli pénzügyi 
tehervállalása 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
- Kistérségi sportiroda megalakítása; 
- Kistérségi sportinformációs rendszer 
megalkotása és működtetése; 
- Minőségi, akár országos hatókörű lovas 
turizmus megteremtése Fábiánházán; 
- Települések közötti folyamatos és rendszeres 
sportesemények, versenysorozatok alapjainak 
lerakása 

- A lakosság inaktivitása a rendszeres 
testmozgás iránt; 
- Önerő hiánya a települések részéről a 
fejlesztések megvalósításához; 
- A sportszektorra fordított önkormányzati 
támogatások nem gazdaságos és szakmailag nem 
minden esetben indokolt felhasználása 
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3. Stratégia a sportszektor fejlesztése, pályára állítása 
érdekében 

  
A kistérségi sportkoncepció megalkotásakor két konkrét dátumot nevezünk meg a 

célok kitűzése és elérése szempontjából. A 2020-as hosszú távú célok elérésében stratégiai 
szerepe van a 2013-as közép távú céloknak, hiszen ezen célok megvalósulását Európai Uniós 
pályázati forrásokból tervezzük megvalósíttatni, és a 2013-ig elért közép távú célok jelentik 
az alapját több, 2020-as hosszú távú célkitűzésnek.  

Ahhoz azonban, hogy reális cél legyen a fejlesztések döntő többségét EU-s forrásból 
finanszírozni, ismernünk kell az Európai Unió állásfoglalását a sportot illetően. Az EU ugyanis 
élesen kettéválasztja a sport két területét: a sportot mint gazdasági tevékenységet, illetve a 
sportot mint társadalmi jelenséget. Az előbbinek a gazdasági tevékenységek általános uniós 
szabályai alapján kell működnie, így például tiltott állami támogatása is. Az utóbbit viszont 
társadalmi értékei miatt az unió közvetlenül is igyekszik támogatni, és erre a tagállamokat is 
ösztönzi.  

A közép távú célok tekintetében megfogalmazott 2013-as dátum tehát nem véletlen, 
ugyanis a 2007-2013 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai 
Szociális Alap és a Kohéziós Alap három olyan célkitűzést nevez meg, melyek alkalmasak a 
sportszektorban tervezett fejlesztések támogatására. A sportkoncepcióban megfogalmazott 
célok tehát kizárólag olyan területeket érintenek, amelyek határterületei lehetnek a 2007-
2013-as időszakra vonatkozó megreformált kohéziós politika célkitűzéseinek: a 
konvergenciának, a regionális versenyképesség fenntartásának és a foglalkoztatottságnak, 
valamint az európai területi együttműködésnek. 

 



A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Sportkoncepciója 

57 

3.1. A hosszú távú stratégia 2020-ig 
 

 

1. Hosszú távú célkitűzések 2020-ig 
„Minőségi sportszektor az egészségmegőrzés jegyében” 

1. Igényfelkeltés a kistérség 
lakosainak körében a 

rendszeres, folyamatos 
sporttevékenységek végzésére, 

a lakosság érdeklődésének 
fenntartása a 

sporttevékenységek 
igénybevétele tekintetében 

2. Minőségi sportolásra 
alkalmas kültéri és beltéri 

sportlétesítmények álljanak a 
kistérség lakosainak 
rendelkezésére, a 

mindennapokban működő „Tárt 
Kapuk a szabadidős sportolás 

jegyében” program folyamatos, 
lakossági igények szerinti 

működtetése 

3. Kistérségi sportiroda és 
sportinformációs rendszer 

működtetése 

4. Tavaszi-őszi rendszerű 
szabadidős versenysorozatok 

működtetése a kistérség 
településeinek bevonásával 

5. A mátészalkai kistérség 
„felhelyezése” Magyarország 
sporttérképére, legalább egy 

férfi és női olimpikon kinevelése 
a 2020-as olimpiára 

„Olimpikonok a Mátészalkai 
kistérségből” program keretein 

belül 

6. Kistérségi utánpótlás 
program megalkotása, központi 
utánpótlás műhely működtetése

7. A sport egészségmegőrző és 
prevenciós szerepének 

kiaknázása, az aktív lakosság 
minimum 30%-a végezzen 
rendszeres és folyamatos 

szabadidős, tömegsport vagy 
élsport tevékenységet a 
„Minden harmadik ember 
rendszeresen sportol a 

Mátészalkai kistérségben” 
program keretein belül 

8. A kistérség lakosainak 
életminőség-javulása a sport 

prevenciós és egészségmegőrző 
szerepének alkalmazásával a 

„Sport, mint prevenció” 
program működtetésén 

keresztül 

9. A kistérség lakosainak 
legalább 20%-a gyógyszerek 
helyett sportolásra költse a 
pénzét. Tudatformálás az 

emberekben, tudatformálás az 
önkormányzati vezetőkben az 

„Önkormányzati 1 Ft mellé 1 Ft-
ot ad a sportolni vágyó 

kistérségi lakos” program 
keretein belül 

 
 
 



A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Sportkoncepciója 

58 

3.2. Tematikus célok a sportszektor fejlesztése tekintetében  
 

2. Átfogó tíz vertikális cél (tíz beavatkozási terület) 2013-ig 
A.  Részvétel a 
regionális, 
nemzeti és 
globális sport 
világában 

B.  Kistérségi 
versenysport 
fejlesztése – 
kistérségi 
sportnemzet 
program  

C.  Közösségi 
sport- és 
szabadidő 
önfejlesztés – 
kistérségi 
sportoló nemzet 
program 

D.  Egészség-
megőrzés-, és 
fejlesztés, új 
életminőség 
program 

E.  Közösségfej-
lesztés a sport 
révén a 
kistérségi 
tudástársada-
lomban  

A kapcsolódási 
pontokon 
keresztül közös 
együttműködés 
kistérségen belül 
és a szomszédos 
kistérségekkel 
együtt. Nagyobb 
volumenű 
rendezvények, 
projektek 
megvalósítása 
közösen. 

Kiemelkedő 
sportágak 
meghatározása, 
pl. labdarúgás. 
Iskolák 
összefogása 
kistérségi 
sportversenyek 
lebonyolítására. 
Rendszeres 
támogatás a 
kiemelkedő 
eredményt elérő 
sportegyesületek-
nek. Nemzeti 
szövetségek által 
szervezett 
versenyeken való 
rendszeres 
részvétel. 
Egységes 
utánpótlás 
program 
megvalósítása. 

Közösségi sport 
kialakítása minden 
korosztály részére. 
Több szabadidős 
program 
biztosítása 
települési szinten 
is. Családi 
programok. 
Adottságok 
kihasználása pl. 
vízitúrák 
szervezése, nyári 
táborok keretében 
horgászat. 

Szabadidős 
sporton keresztül 
egészség-
megőrzés. 
Prevenció, pl. 
gyerekek számára 
sport vagy egyéb 
rendezvényeken 
olyan játékok 
kialakítása, 
melyeknek célja 
az egészséges 
életmóddal 
kapcsolatos 
felvilágosítás. 

Sportprogramok 
révén a kohézió 
erősítése, pl. 
települések közötti 
sportverseny. 
Közös adatbázis a 
kistérség 
honlapján a 
hatékonyabb 
együttműködés 
érdekében. 

F.  Sport- és 
szabadidő-
gazdaság 
fejlesztése 

G.  Sport és 
szabadidős 
oktatási-képzési 
program 

H.  Fenntartható 
fejlődés és a 
sportprogram 
összefűzése 

I.  Új mentalitás 
a sportban, s 
mentalitás-
fejlesztés  

J.  Új szabadidő 
kultúra és 
kultúra-
fejlesztés  

Létesítmények 
jobb kihasználása. 
Önfenntartó 
sportklubok 
létrehozása. 

Kistérség 
fejlesztésével 
összhangban 
testnevelők és 
szakemberek 
folyamatos 
fejlesztése, 
sportban dolgozó 
nem szakemberek 
szakemberré 
képzése. 
Sportoktatás 
fejlesztése az 
iskolákban. 

Sportprogramok 
összehangolása 
helyi, kistérségi, 
régiós és országos 
szinten. Kereslet-
kínálat 
összehangolása a 
folyamatos 
fejlődés 
érdekében. 

A sportolás a 
mindennapok 
része legyen, ami 
élményforrás, nem 
kötelező feladat. 
Életkornak meg-
felelő programok. 
Pl. idősebb 
korosztálynál 
betegségek 
kialakulásának 
megelőzése. 
Tudatos 
gondolkodás 
kialakítása. 
Életmódfejlődés. 

Tradíciókra és a 
lakossági 
igényekre épülő 
sportolási 
lehetőségek 
kialakítása. 
Alternatívák a 
sportolásra. 
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A. Részvétel a regionális, nemzeti és globális sportvilágban 

Az európai és a nemzeti sportstratégiára építkezve el kell készíteni a mátészalkai 
kistérség sport és szabadidős stratégiáját és operatív programját. A minisztériumi, szövetségi 
szinten előírt feltételekhez alkalmazkodni kell. A kistérség sportfejlesztéseit össze kell 
hangolni a szomszédos kistérségek sportfejlesztésével. A térségen belüli sportrendszer, 
versenyhierarchia mellett kapcsolatokat kell keresni a kistérségnél magasabb szintű 
versenyrendszerekkel, meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy az egyesületek 
versenysportba való részvételét elősegítsük. A rendszeresen és tervszerűen felépített 
sportprogramokat össze kell hangolni más kistérségek sportprogramjaival, cél a szomszédos 
kistérségekkel közös, nagyobb volumenű rendezvények, programok megrendezése. A 
kistérség határ menti szerepét sem szabad elhanyagolni, ez számos lehetőséget ad a 
nemzetközi sportkapcsolatok kiépítésére. Uniós és hazai pályázati lehetőségeket maximálisan 
ki kell használni (LEADER, ROP), melyek felhasználásával új sportolási lehetőségek nyílnak a 
kistérségben élők számára.  

Összességében meg kell keresni azokat a kapcsolódási pontokat, mellyel a kistérség 
sportélete fejlődésnek indulhat. Célszerű lenne továbbá, hogy a kistérség egységes 
utánpótlásprogramot dolgozzon ki. A helyi adottságokra épített fejlesztések a kitörési pontjai 
lehetnek a helyi sportágazati fejlődéseknek, hiszen a már meglévő lehetőségek fejlesztése 
igényli a legkisebb befektetést. 

 

B. Kistérségi versenysport fejlesztése – kistérségi sportnemzet program  

A kistérségben kiemelkedő sportágakra nagyobb hangsúlyt kell fektetni, és 
rendszeres támogatással biztosítani kell, hogy a fiatal sportolók olyan körülmények között és 
olyan szinten edzenek, hogy ne csak kistérségi rendezvényeken, hanem magasabb szintű 
sportversenyeken (megyei és országos bajnokságok) is eredményesen szerepeljenek. A 
nemzeti bajnokságban való szereplés lehetőséget nyújt a fiatalok számára a 
tapasztalatszerzésre, az edzők számára pedig a tapasztalatcserére. Ugyanakkor figyelni kell a 
közösségi sport fejlődésére is. A versenysportnak és a közösségi sportnak egymással 
párhuzamosan kell fejlődnie. Egyik területet sem szabad elhanyagolni, mindkettő fontos 
szerepet tölt be kistérségi sportéletben.  

A fejlesztési terveknél figyelemmel kell lenni a helyi igényekre. Reális célokat kell 
meghatározni mind a kistérség mind a sportklubok számára. A reális és elérhető célok 
motiválós tényezőként hatnak. Az utánpótlás programokat egységesen kell felépíteni. A 
létesítményhasználat kedvezményes vagy térítésmentes használatának biztosítása 
lehetőséget ad a sportos életmód elterjesztésére. A sportlehetőségek számának és 
minőségének emelésével több lakos megtalálja az érdeklődésének legmegfelelőbb sportot. 
Törekedni kell, hogy az iskoláskorú gyerekeket minél nagyobb számban vonják be a 
sportéletbe. Az eredményeket, sikereket példaként kell bemutatni a fiatalok és a lakosság 
számára. A sportklubok törekedjenek arra, hogy a már felnőtt sportolóikkal tartsák a 
kapcsolatot. Ez segít abban, hogy a pozitív példákat testközelből lássák a fiatalok.  

 

C. Közösségi sport- és szabadidő önfejlesztés – kistérségi sportoló nemzet 

program 

A kistérségben nélkülözhetetlen a közösségi sport és szabadidős öntevékenység 
fejlesztése. Elsődleges cél, hogy a sport segítségével a kistérség lakosságának egészségi 
állapota javuljon. Törekedni kell, hogy a sport által az egyén és a közösség értékrendje 
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kialakuljon. Minél szélesebb réteget kell mozgósítani, hogy az egészségük megőrzése 
érdekében növeljék sportolási aktivitásukat.  

Olyan sportolási alternatívákat kell kialakítani kistérségben élőknek, hogy minden 
korosztály megtalálja a számára legmegfelelőbbet. A sportolási lehetőség megteremtése 
magában foglalja az intézményi feltételek, a sportprogramok, valamint az infrastrukturális 
feltételek biztosítását. A család egysége esszenciális kérdés az egész társadalom számára, 
ezért lehetőséget kell adni számukra, hogy együtt és hasznosan tölthessék szabadidejüket. 
Különös tekintettel kell lenni az idősebb korosztály sportolási lehetőségeire, számukra is 
szükséges az esélyegyenlőség biztosítása.  

 

D. Egészségmegőrzés, és -fejlesztés, új életminőség program 

Minél nagyobb tömegeket kell az egészséges életmódra nevelni. Prevenció 
szempontjából az általános iskolás gyerekeket kell célba venni és a sportoláson keresztül az 
egészséges életmódra nevelni. Az egészségmegőrző kampányok felhívják a figyelmet az 
egészséges életmód fontosságára. A sport, különösen a csapat sportok hatalmas 
jelentőséggel bírnak egy-egy település vagy közösség szociális életében. A közösségek a 
sport révén megismerhetik egymás személyiségét, életformáját, pozitív hatással lehetnek 
egymás életére.  

Sokszor a pályákon kialakult társaságok az élet más területén is segítik egymást.  
Szükséges olyan programok beindítása, melyek nem csak a sportra, hanem más 
szegmensekre is hatnak gazdaságilag. Ennek egyik lehetséges formája turizmus fejlesztése 
lehet. Az egészség központú szemlélettel rendelkező szakemberek bevonása elengedhetetlen 
a lakossági sport fejlődése érdekében. A kistérségben élők részére rendszeresen 
szabadidősport-programokat kell kínálni, ahol alkalmuk nyílik a testmozgásra. Szakmai 
csoportok felállítása segítséget nyújt abban, hogy tudatosan fejlesszék a sportot. 

 

E. Közösségfejlesztés a sport révén a kistérségi tudástársadalomban 

A célok között első a megfelelő kommunikáció kialakítása a sport világában, mert 
egyenlőre hiányoznak azok a kommunikációs csatornák, melyek által az információkat 
mindenki egyszerre ismerhetné meg.  Első feladat egy sportinformációs rendszer kialakítása, 
de ez egyben az összes sportfejlesztési elképzelés alapfeltételét is jelenti, mivel minden 
célrendszerre együttesen fejti ki hatását. A sport témájú tanulmányokat közzé kell tenni a 
lakosság széles körében is. Ez a portál tartalmazná az összes információt a kistérség 
sportolási lehetőségeiről, sportpályáiról, a sportvállalkozások ajánlatait, a megrendezésre 
kerülő sportrendezvények fontosabb adatait. Természetesen mindezek alapja a megfelelő 
internet hozzáférés kiépítése a kistérségben.  

A sportportál mögött felépítendő tudásbázis alapján a kommunikáció másik eszköze a 
nyomtatott termékek megjelenése is lehet. Amennyiben a sportinformációs háló kiépül, úgy a 
sportvállalkozások is érdekelté válnak a hatékonyabb kommunikációban, ezért az ő 
támogatásukra is számítani lehet. A közös és egységes adatbázis tudja biztosítani, hogy az 
együttműködés minél hatékonyabb legyen a kistérségben. Biztosítani kell a szakemberek 
felkészítését, továbbképzését is. Növelni a kell a kistérség összetartó erejét, mely a 
hovatartozás érzését erősíti. Ennek egyik eszköze a sport. A sport adta pozitív gondolkodás 
elősegíti a térség kohézióját. 
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F. Sport- és szabadidő-gazdaság fejlesztése  

A hosszú távú gazdasági fenntarthatóság legnagyobb részt a térség lakosainak egyre 
nagyobb arányban végzett sporttevékenysége révén érendő el, hiszen megfelelő szervezés, 
ellátottság és kereslet esetén kialakul a saját igényeit kiszolgálni képes rendszer. 
Sportvállalkozások fejlesztése a hazai pályázatok segítségével és az önfenntartó sportklubok 
létrehozása gazdaságilag könnyít az önkormányzatok helyzetén. Fontos olyan létesítmények 
felállítása, amelyek ösztönzik az embereket a sportolásra. Egy elhanyagolt, rossz állapotban 
lévő sportlétesítmény kisebb mértékben vonzza a sportolni vágyókat, mint egy modern, jól 
felszerelt.  

A fenntartható növekedés érdekében figyelni kell arra, hogy az 
intézményfejlesztéseknél energiatakarékos megoldásokat vegyenek igénybe. A gazdaságos 
működés és a tényleges kihasználtság megteremtése érdekében a megfelelő marketing 
tevékenység jelentős szereppel bír. A rendszeresen sportoló munkavállaló jobb 
teljesítményre képes a munkahelyén, ezért lehetőséget kell adni számukra a rendszeres 
sportolásra. Ennek egyik eszköze a kedvezményes bérlet biztosítása valamely 
sportlétesítmény használatára. A diákkedvezményekkel pedig a fiatalokat lehet ösztönözni a 
sportolásra. 

G. Sport és szabadidős oktatási-képzési program  

A kistérség sport és szabadidős fejlesztése szempontjából fontos, hogy megfelelő 
szakemberek koordinálják a feladatokat. Fontos, továbbá az is, hogy a szakemberek magas 
színvonalon végezzék feladataikat, így a folyamatos továbbképzések, konferenciák 
szervezése nélkülözhetetlen. Ez megvalósítható úgy is, hogy a kistérség összefog más 
kistérségekkel a megvalósításért. Nagy hangsúlyt kell fektetni a sport minden területén az 
elérhető legmagasabb tudás megszerzésének és oktatásának. Információs szinten az oktatási 
anyagokat hozzáférhetővé kell tenni, egységes rendszerbe kell foglalni.  

A még végzettséggel nem rendelkező testnevelő tanárok támogatása a diploma 
megszerzésébe. A folyamatos fejlődés és változás világában kiemelkedő fontosságú, hogy a 
szakemberek, és a lakosság számára érthető formátumú kommunikálás megvalósuljon. Az a 
sportstratégia megvalósításánál is fontos. Élsportolók meghívása, sportolói pályák 
bemutatása, személyes találkozások ösztönzése. 

 

H. Fenntartható fejlődés és a sportprogram összefűzése 

A siker feltétele a magas színvonalú oktatás, képzés, ide értve a felnőttképzést is, 
ezért a sportképzés átfogó fejlesztése szükséges. A sportolási igényekhez igazított 
szolgáltatásnyújtás által a fejlődés biztosított. Olyan szolgáltatásokat kell nyújtani, melyekre 
van kereslet. A sportegyesületeket rendszeres támogatásával a sportolási színvonal 
folyamatosan emelkedni fog. A fejlődés irányainak meghatározása lehet a hagyományos 
sportélet, illetve a lakossági igények és a gazdasági hozzáférés alapján.  

Reális célokat kell kitűzni, olyanokat melyekre van kapacitása kistérségnek. Így csak 
olyan programba szabad belevágni, melyeknek van létjogosultsága a térségben, kisebb 
lépésekben kell haladni a fejlesztésekkel, mivel a lakosság sporttal kapcsolatos viszonya csak 
lassan alakul át. Ennek megfelelően egyszerre csak kisebb mértékű változásokat kell 
megvalósítani, melyet még követni tud a felszín alatt rejtőző aktivitás, és ennek az 
érdeklődésnek a stabilizálása után lehet csak tovább indulni. Ha egyszerre túlságosan nagy 
mértékben nő a kínálat, azt a kereslet nem tudja követni, a projektet sikertelennek fogják 
találni, ami a meglévő érdeklődést is alááshatja. A helyi fejlesztések során érvényre kell 
juttatni a környezettudatos gondolkodást. 
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I. Új mentalitás a sportban, mentalitás fejlesztés 

A sportnak kiemelt szerephez kell jutnia a térségben lakók életében, ezáltal a sport 
értékei is felerősödnek. Fontos, hogy az emberek észrevegyék, mennyi értéket közvetít a 
sport, és milyen élményt nyújt a rendszeres gyakorlása. Tudatosítani kell bennük az 
egészséges életmód fontosságát. Elengedhetetlen, hogy a mentális egészség és az 
életminőség egyre nagyobb teret kapjon a különböző egészségfejlesztő programokban. Cél a 
sport révén egészségtudatos gondolkodás kialakítása.  

Olyan magas színvonalú létesítmények és sportolási lehetőségek biztosítása 
szükséges, melyek ösztönzik az embereket a sportolásra, testi és szellemi felfrissülést 
nyújtanak. Az egyén és a közösség értékrendjének kialakítását kell segíteni a sport által. 
Sportközpontú, egészség központú szemlélettel rendelkező szakemberek bevonása is 
szükséges a lakossági sport fejlődése érdekében. Olyan cselekvési program kidolgozása 
szükséges, melynek segítségével a felnőtt lakosság tudatában átalakul a sport társadalmi 
fontosságának jelentősége.  

 

J. Új szabadidő kultúra és kultúra fejlesztés 

A sport az egyetemes kultúra része. A mai társadalomban egyre több szabadidővel 
rendelkeznek az emberek, de azt nem hasznosan és aktívan töltik el. Változatos programok 
segítségével fel kell kelteni az emberek érdeklődését a sport iránt. Olyan alternatívák 
megismertetése is nélkülözhetetlen az emberekkel, melyek új élményforrássá válhatnak 
számukra. Folyamatosan keresni a lehetőségeket kistérségi sportprogramok szervezésére. 

Keresni kell a továbblépést, a sportági és a sportrendezvények bővítésének 
lehetőségét a szomszédos kistérségekkel, régión belüli kistérségekkel való közös 
sportprogramok szervezésével. A változatos programok segítségével minden lakó igényét fel 
kell kelteni a sportolásra. A kistérségi tudat fejlesztésében óriási szerepe lehet a sportnak, 
azaz sportnapok, térségi versenyek rendezésének. A kistérségi és helyi kulturális sport 
koncepciók összehangolásával változatosabb sportprogramokat lehet szervezni. A helyi 
hagyományok figyelembevételével a falunapok programját bővíteni kell több játékos 
sportversennyel. 
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3. Átfogó horizontális célok  
(egyaránt hatnak mind a tíz vertikális célra) 2013-ig 

K.  Tudás- és gondolkodásfejlesztés 

A döntéshozók és szakemberek sportközpontú 
tudatformálása. Új típusú szabadidős tudás 
megismertetése. Életmódváltáshoz szükséges 
nemzetközi és hazai tudományos eredmények 
ismertetése. 

L.  Kistérségi tudat fejlesztése 
Együttműködés kiépítése mikro- és makroszinten. 
Tudatos sportolás. Kistérségben élők megismertetése 
egymással a sporton keresztül. 

M.  Lokális demokrácia fejlesztése 
Igényeknek megfelelő kistérségi szintű koordináció. Civil 
szervezetek bevonása. Önkormányzaton belüli szervezés

N.  Technológiai fejlesztés 
Létesítmények fejlesztése, meglévők versenyképessé 
tétele. Olyan közösségi terek kialakítása, amiket 
nemcsak sportolásra lehet használni.  

O.  Intézményfejlesztés 
Intézményfejlesztéssel (tornatermek felújítása) a 
sportolás színvonalának javítása. Magánszféra minél 
nagyobb szintű bevonása.  

 

K. Tudás- és gondolkodás fejlesztés 

A fejlődés záloga a szakemberek folyamatos képzése. A kistérség központi 
feladatának tekintse a sportfejlesztéseket. Cél hogy az új tudásokat és lehetőségeket 
megismerjék és befogadják. Minden eszközt ki kell használni a sport értékeinek a 
megismertetésére. A rendezvényekkel segíteni lehet, hogy a sportolási szokások 
kialakuljanak, és belső igénnyé váljon a sport.  

A kistérség döntéshozóinak és szakembereinek tisztában kell lenniük a sport 
fontosságával. A kistérség sportéletét egy kizárólag a sportfejlesztési programok 
megvalósítására szakosodott kistérségi sportiorda irányítsa. Nélkülözhetetlen a kistérségi 
hagyományokon alapuló mozgáskultúra, kutatása, fejlesztése, a legújabb kutatási 
eredmények tükrében. 

  

L. Kistérségi tudat fejlesztése 

A meggyengült közösségi kapcsolatok megerősítésére segítséget ad a közös sportolás 
élménye. Cél, olyan sportrendezvények szervezése, amelyek által a kistérségben élők 
számára az összetartozás érzése megerősödik. A helyi szervezésű sportrendezvények akkor 
válnak közelivé, ha a lakosságot valamilyen módon be tudják vonni a sportéletbe. Közös 
sportolás, a közös élmények erősítik a település összetartását.  

A kistérségi komplex sportnapok szervezése közelebb hozhatja egymáshoz a 
kistérségben élőket. Ezeket a sportnapok magukban foglalhatják kultúra, gasztronómia 
megismerését is. A korábban említett kistérségi sportportál által a közösségtudat erősödik, 
fejlődik. Cél, hogy az itt élők büszkék legyenek a lakóhelyükre.  
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M. Lokális demokrácia fejlesztése 

A kistérségek szerepe egyre jelentősebb a mai közigazgatási rendszerben. Több 
települést összefogva, helyi szinten tudják irányítani a mindennapi életet. A döntéshozók 
közelebb vannak az irányított területhez, jobban átlátják a helyzetet, ráadásul nem maradnak 
magukra a feladatok megoldásában.  

Ez a sportéletre levetítve úgy mutatkozik meg, hogy míg egy település nem tudja 
önállóan megoldani a feladatokat, több azonos térségben lévő más településekkel együtt már 
könnyebben megbirkózik a feladattal. Ennek elengedhetetlen feltétele a kistérségi szintű 
koordináció. A célkitűzéseket összehangoltan kell megvalósítani. A civil szervezetek bevonása 
számos sportot érintő területen megkönnyíti az önkormányzatok helyzetét.  

 

N. Technológiai fejlesztés 

Olyan stratégia kidolgozása szükséges, amely lehetővé teszi az új technológiák 
befogadását, melyek versenyképesek a sportpiacon. Az edzők közös munkája, szakmai 
továbbképzései jó lehetőséget adnak a tapasztalatcserére, az új technológiák 
megismerésére. A meglévő építmények fejlesztése és versenyképesség tétele mellett a tárgyi 
eszközök folyamatos fejlesztése is fontos. A térség nehéz anyagi helyzete miatt, ennek 
legfőbb forrása a pályázati erőforrások igénybevétele. Mindezek mellett nélkülözhetetlen a 
gyors reagálás a változásokra. 

 

O. Intézményfejlesztés  

Elsődleges cél a létesítményfejlesztés és karbantartás. A létesítményfejlesztésnél 
figyelembe kell venni az egységes stratégiát, összehangoltan kell végezni a feladatokat. Az 
összehangolt fejlesztéssel elkerülhetőek, hogy az egyik sportlétesítmény elvonja a másiktól a 
közönséget, mint ahogy történt a Jármi tanuszoda és a Mátészalkai városi uszoda esetében. 
A később épült Mátészalkai uszoda elvonta a közönséget a Jármi tanuszodától. 
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3.3. Részletes projekttáblázat 
 

A. Részvétel a regionális, nemzeti és globális sportvilágban 

A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. 

A sport és 
szabadidős 
kistérség lokális 
és globális 
tengelykapcsoló 
szint 

A kistérségek 
együttműködés
ének erősítése 
minden 
régióban 

 

A hálózati 
logika és 
horizontális 
együttműködés 
alkalmazása a 
kistérségi 
sportban 

Sport-
kistérségek 
(sportvárosok 
és sportfalvak) 
díj alapítása és 
cím odaítélése  

Országos 
kistérségi 
stratégia- és 
projekttár 
létrehozása  

Szomszédos 
kistérségekkel 
együtt közös 
programok 
kidolgozása. 
Kistérségek 
közötti 
sportversenyek 
rendezése. 
Határokon átnyúló 
programok 

Régiós és megyei 
programokban 
való részvétel. 
Szomszédos 
kistérségekkel 
együttműködés, 
közös projektek 
készítése 

A települések és 
kistérségek közötti 
szakmai 
kapcsolatfelvétel 
és 
együttműködés. 
Kistérségi 
sportrendszer 
megszervezése. 
Versenyek 
lépcsőzetes 
egymásra 
épülése. 
Regionális, 
nemzeti, európai 
és globális 
sportszervezetek 
alulról épüljenek 
fel 

Hazai és 
nemzetközi 
versenyrendszer-
hez való 
kapcsolódást 
segítő projektek. 
Ösztönző díjak 
kialakítása 

 

Minél több 
sportolási 
lehetőség 
biztosítása.  
Olyan adatbázis 
létrehozása, mely 
tartalmazza az 
összes információt 
a kistérség 
sportjáról 
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B. Kistérségi versenysport fejlesztése – kistérségi sportnemzet 
program 

B.1. B.2. B.3. B.4. B.5. 

Egy kiemelt 
versenysport – 
egy kistérség 
koncepció - 
versenysportos 
arculat 
felépítése, 

Világbajnokokat 
a kistérségi 
verseny-
sportból 
program 

Egy UP Műhely 
– egy kistérség 
koncepció - A 
versenysportot 
támogató 
kistérségi 
utánpótlás 
nevelés 
projektje 

Kistérségi sport 
és szabadidős 
központok 
építése projekt  

Sportkistérségi 
modell-
kísérletek 
indítása projekt  

 

Egy sportoló 
„Arc” – egy őt 
támogató 
kistérség – Út a 
londoni 
olimpiáig 
projekt  

Azon sportágak 
támogatása, 
melyekhez 
adottak a 
feltételek a 
kistérségben. 
Figyelmet 
fordítani a határon 
átnyúló sportolási 
lehetőségekre. 
Kiemelni azokat a 
versenyzőket, akik 
országos vagy 
nemzetközi 
versenyeken 
kiemelkedő 
teljesítményt 
nyújthatnak. A 
térség labdarúgó 
csapatainak közös 
képviselet 
felállítása 

Kapcsolódni a 
nagyobb 
utánpótlás-
nevelés 
programokhoz. 
Egységes 
utánpótlás projekt 
kidolgozása a 
közös célok 
elérése érdekében 

Ajánlatos olyan 
sport- és 
szabadidőközpont 
létrehozása, mely 
a sport mellett 
egyéb közösségi 
rendezvényeknek 
is helyt tud adni 

Modellértékű 
együttműködés a 
térség települései 
között. Iskolai 
sportnapok 
szervezése, ahol a 
gyerekek 
megismerkedhet-
nek a különböző 
sportágakkal. 
Sporttagozat 
kialakítása az 
iskolában, ami 
segít a hátrányos 
helyzetű 
gyerekeknek a 
kitörésre 

Egy tehetséges, 
szorgalmas 
sportoló 
kiválasztása, és 
folyamatos 
segítése a 
sportkarriere 
építésében 
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C. Közösségi sport- és szabadidő önfejlesztés –  
kistérségi sportoló nemzet program 

C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. 

Kistérségi 
közösségi 
(hálózati 
jellegű) sport-
reneszánsz 
projekt 

Kistérségi 
közösségi 
sportolimpia 
projekt  

Kistérségi 
családi sport és 
szabadidő 
(civil-háló) 
projekt  

Kistérségi 
komplex 
táboroztatási 
program  

 

Közösségi futó- 
gyermeksport 
és más 
pályaépítési 
projekt 

A kistérségben 
hagyományos, 
vagy jelenleg 
népszerű 
sportágakban 
kistérségi 
versenyek 
rendezése 
elősegíti a 
kistérségek 
kapcsolatának 
javításában 

Kistérségi 
sportnapok, 
sportfesztiválok 
szervezése a 
lehető legtöbb 
sportágban. A 
diákolimpia 
versenyeit úgy 
megszervezni, 
hogy azon minden 
iskola tanulói el 
tudjanak indulni 

Civil szervezetek 
előtérbe kerülése. 
A kistérségi, 
települési 
sportnapokon a 
családi közös 
sportolás 
lehetőségének 
megteremtése. 
Életkortól 
független 
sportolási 
lehetőségek 
biztosítása a 
kistérség lakói 
számára. Már 
óvodáskortól 
különböző 
sportjátékok 
szervezése 

A kistérségben 
már meglévő 
táborok 
átalakítása úgy 
hogy, azok 
sporttáborokként 
tudjanak 
funkcionálni. Egy 
sportágra 
specializálódva 
(pl. labdarúgás) 
edzőtáborként 
működtetni 

A kistérség 
hátrányos 
helyzetéből 
adódóan ez a 
sportág előtérbe 
kerülhet, mivel 
minimális 
eszközfeltételei 
vannak. Szinte 
bárhol művelhető  
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D. Egészségmegőrzés és -fejlesztés, új életminőség program 

D.1. D.2. D.3. D.4. D.5. 

Egészségmeg-
őrző és -
fejlesztő 
kistérségi 
sporthálózatok 
projekt 

Hagyományos 
sport és 
szabadidős 
kultúrák 
visszaállítása 
projekt  

Iskolai sport-
foglalkozások 
megújítása 
projekt  

Fogyatékkal 
élők területi 
alapú 
szabadidősportj
ának, sportolási 
lehetőségeinek 
bővítése projekt  

NŐ az esély 
program a 
sportoló nők, 
sportoló 
édesanyák 
számának 
gyarapításáért  

Mindenki számára 
elérhetővé tenni 
az egészségügyi 
szűrővizsgálato-
kat, (pl. 
falunapon, 
sportrendez-
vényen) egyéb 
ingyenes 
vizsgálatok 
biztosítása. 
Preventív 
programok 
beépítése a 
sportéletbe 

Hagyományokon 
alapuló versenyek 
megrendezése, 
egyéb 
hagyományőrző 
programokkal való 
összekapcsolása. 
Természetközeli 
sportok 
megismertetése a 
kistérség lakóival 

Minél több iskolai 
sportlehetőséget 
biztosítani a 
tanulók számára, 
tanórán belül és 
délutáni 
foglalkozások 
formájában. A 
diákolimpiákon 
való rendszeres 
szereplés 

Testi és szellemi 
fogyatékkal élők 
számára 
elérhetővé tenni a 
sportot  

Női szakosztályok 
működtetése 
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E. Sport révén a kistérségi tudástársadalomban közösség-
fejlesztés 

E.1. E.2. E.3. E.4. E.5. 

Sport-
kistérségek 
fejlesztése a 
tudástársa-
dalomban 
projekt 

Kistérségi 
internetes 
sportportálok 
projekt  

A kistérségi 
sport 
szakemberek 
bekapcsolása a 
globális 
sporttudo-
mányba  

A tudás-
társadalom 
korszak 
követelményei 
szerint 
sportképzés 
projekt  

Szellemi 
sportok 
terjesztése és 
támogatása 
projekt  

Tanfolyamok, 
továbbképzések 
biztosítása. 
Sportolás és 
egészséges 
életmód jótékony 
hatásainak 
bemutatása. 
Szabadidő 
hasznos 
eltöltésére 
alternatívák 
ajánlása a 
különböző 
médiumokon 
keresztül 

A kistérség 
honlapján 
folyamatosan 
közzétenni a 
települést érintő 
aktuális 
sporthíreket, 
megrendezésre 
kerülő versenyek 
kiírását. Fórum 
létrehozása a 
honlapon a 
folyamatos 
információcsere 
érdekében 

Továbbképzések 
és konferenciák 
által a testnevelő-
tanárok és edzők 
bekapcsolása a 
globális 
sporttudományba 

Internet önképzési 
lehetőségeinek 
kihasználása és az 
internet adta 
tanulási és 
tájékozódási 
lehetőségek 
maximalizálása  

Különböző 
szellemi 
erőfeszítést 
igénylő 
sportversenyek 
szervezése. 
Sakkbajnokságok, 
szellemi 
vetélkedők 
rendszeres 
megrendezése 
minden korosztály 
számára 
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F. Sport- és szabadidő-gazdaság fejlesztése 

F.1. F.2. F.3. F.4. F.5. 

Munkahelyi és 
szabadidős 
sportolás az 
egyik új (tudás) 
gazdasági 
ágazat 

Kistérségi 
szabadidős 
gazdaság-
központok 
létrehozása 
projekt  

Közösségi 
sportok esz-köz 
ellátásának 
javítása 

A sport és a 
turizmus 
összekapcso-
lása a kis-
térségekben 
program  

Új projekt-
generálási és 
pályázati 
kultúra a 
sportfejlesz-
tések 
érdekében  

Rendszeresen 
sportoló 
munkavállaló 
teljesítménye 
magasabb. 
Munkahelyi 
sportolási 
lehetőségek 
biztosítása, 
munkahelyi 
bérletkedvezmény 

Sportoláshoz 
szükséges 
eszközök helyi 
szintű beszerzését 
lehetővé kell tenni 

Olyan 
intézmények 
létrehozása, 
melyek nemcsak a 
verseny, az iskolai 
sportot szolgálják, 
hanem a 
közösségi sportot 
is. Intézmények 
sporteszközökkel 
való ellátása 

Természeti 
adottságok 
kihasználásával a 
kistérségi 
turizmus 
felélénkítése  

Kistérségi szinten 
össze kell 
hangolni a 
sportfejlesztéseket
. Ki kell használni 
a közös 
pályázatok 
benyújtásának 
előnyeit. Emellett 
a települések 
önállóan 
pályázzanak, hogy 
meg tudják 
valósítani a kívánt 
sportszektor 
fejlesztéseket 
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G. Sport és szabadidős oktatási-képzési program 

G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. 

Kistérségi 
sportakadémiák 
megszervezése 
és működtetése 

Sportedzők 
rendszeres 
továbbképzése 
a versenysport 
erősítése, és a 
legjobb 
gyakorlatok 
elterjesztése 
érdekében  

Az önkéntes 
sport, a civil 
sport, a családi 
sport 
szervezőinek 
folyamatos 
képzései  

Új tananyag- 
fejlesztés a 
sportban és a 
szabadidős 
képzésben  

Új didaktika, új 
mód-szertan, új 
pedagógia a 
sportban 
program  

Egy sportágat 
kiemelve 
sportakadémia 
működtetése a 
kistérségben 

Kistérség által 
szervezett 
tanfolyamok, 
konferenciák a 
folyamatos 
tudásbővítésre 

Nemcsak 
településen, 
hanem térségben 
is egy szakember 
kijelölése, aki 
koordinálja a 
sporttal 
kapcsolatos 
feladatokat. Olyan 
képzési 
lehetőségek 
biztosítása, 
mellyel a 
sportszervezők 
folyamatosan 
bővíteni tudják 
tudásukat és 
eszköztárukat 

Új 
edzésmódszerek, 
technikák, 
lehetőségek 
megismertetése a 
sportoktatókkal  

A legmagasabb 
szintű oktatási 
módszerek 
alkalmazása a 
sportéletben. 
Egységes program 
kialakítása 
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H. Fenntartható fejlődés és a sportprogram összefűzése 

H.1. H.2. H.3. H.4. H.5. 

A fenntartható 
fejlődési 
dimenziói a 
sportfejleszté-
sekben 

A sport a 
természeti-
környezeti 
értékek meg-
védéséért 

Sport és 
szabadidős 
jövővízió 
projekt  

 

A kistérségi 
sport és 
szabadidős 
fejlesztések 
fenntarthatók 
legyenek  

A zöld sportok 
prioritása és a 
fenntarthatóság 
garantálása  

Sport szervezeti 
struktúrájában 
bekövetkező 
változások 
figyelemmel 
kisérése. Központi 
és térségi 
projektekhez való 
bekapcsolódás 

Pályázatok 
segítségével minél 
több lehetőséget 
megragadni a 
fejlesztésekre 

Jól kidolgozott 
projekteken 
keresztül 
megvalósítható 
jövőképet 
kialakítani 

Lakossági igények 
felmérésével a 
legmegfelelőbb 
sportolási 
lehetőségek 
kialakítása, azok 
folyamatos 
fejlesztése  

A zöld sportok 
élvezzenek előnyt. 
A természetjárás, 
futás 
népszerűsítése. Az 
intézményfejleszté
seknél vegyék 
figyelembe az 
energiatakarékos 
megoldásokat 
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I. Új mentalitás a sportban, mentalitás fejlesztés 

I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. 

Mentalitás 
fejlesztés 
kiemelt szerepe 
a sport és 
sportoló 
kistérségi 
projektekben 

A sport 
segítségével 
közösségi 
védőernyő 
kiterítése  

Mentális 
fejlesztő 
gyakorlatok 
sportolóknak, 
szabadidős 
sportban 
részevőknek  

„Sporttal a drog 
ellen” program  

Mentális trénig 
központok a 
sportkistérsé-
gekben  

A sportoláshoz 
szükséges 
mentális 
képességek 
fejlesztése. 
Tudásközpontú 
életformák széles 
körű 
elfogadtatása 

Az öngondos-
kodás tanítása. 
Pozitív 
szerepmintákra 
hívják fel a 
fiatalok figyelmét. 
Roma lakosság 
felkarolása a sport 
révén 

Mentális 
felfogással 
kapcsolatos 
ismeretterjesztő 
anyagok 
népszerűsítése. 
Sportolók mentális 
higiéniájának 
fejlesztése 

A sport által 
értékeket adni a 
fiataloknak, 
fellépni a káros 
szenvedélyek 
ellen. A kollektív 
közösségi tudat 
kialakításával a 
sikerek, kudarcok 
kultúrált 
feldolgozását 
megtanítani a 
fiataloknak 

Mentális 
központok 
létrehozása a 
kistérségben. 
Egyesületek, 
sportklubok 
nevelési 
feladatinak 
felerősítése. Sport 
által a 
gondolkodás 
pozitív 
befolyásolása 
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J. Új szabadidő-kultúra és kultúra fejlesztés 

J.1. J.2. J.3. J.4. J.5. 

Sportfejlesztés-
sel 
kultúrafejleszté
sért program 
kidolgozása 

A jövő 
életminőségéért 
sportközpontú 
életmód 
programok  

Sportkultúra 
(és 
életminőség-
kultúra) 
internetes rádió 
és televízió 
csatornák 
létrehozása  

Gyalogolj a 
természet-be és 
a jövő 
természetébe 
projekt  

Magyar 
kistérségi 
PROGRESS 
program 
kidolgozása és 
elterjesztése  

Helyi sportélet 
felélénkítése. 
Sport és kultúra 
összekapcsolása a 
fejlesztések során 

Önmegvalósítás, 
motiválás a sport 
révén. Belső igény 
kialakítása az 
egészséges 
életmód iránt. 
Híres sportolók 
életútjának 
bemutatása 

Az elektronikus 
médiumok 
maximális 
kihasználása a 
sportkultúra 
terjesztésére. 
Programok és 
rendezvények 
ismertetése a 
médián keresztül 

Erdei séták 
szervezése, a 
fiatalok 
megismertetése a 
természet 
értékeivel. Az 
ilyen jellegű 
testmozgás 
fontosságára való 
figyelemfelkeltés  

Egész életen át 
tartó sportolás és 
egészséges 
életmód 
megismertetése a 
kistérségben 
élőkkel. 
Figyelemfelhívás, 
hogy soha nem 
késő elkezdeni 
sportolni, 
életmódot 
változtatni 
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K. Tudás- és gondolkodásfejlesztés 

K.1. K.2. K.3. K.4. K.5. 

A XXI. századi 
új paradigmák 
(az új 
gondolkodás) 
elterjesztése a 
sport és 
sportoló 
kistérségekben 

A 
sporttudomány 
mindenkori új 
eredményeinek 
megismertetése 
és alkalmazása  

Az új 
gondolkodás 
jegyében 
szakmai hálók 
szervezése  

A 
sportinnováció 
meghonosítása 
a 
kistérségekben 
program  

A sport 
indikátorok 
rendszerének 
kidolgozása és 
széleskörű 
elterjesztése  

Az új 
ismeretanyagok 
elsajátítása nélkül 
lehetetlen feladat 
a sport és 
szabadidős 
tevékenység 
bővítése. Minden 
eszközt meg kell 
ragadni a sport 
értékeinek 
megismerésére. A 
sport egészségre 
gyakorolt pozitív 
hatásait minden 
lehetséges 
fórumon keresztül 
ki kell emelni 

Kistérség szoros 
együttműködése a 
sporttudományok-
kal foglalkozó 
intézetekkel. 
Tanulmányutak 
szervezése 

A kistérség 
sportszakemberei 
számára közös 
rendezvények 
szervezése az 
információ cserére 
Lehetőséget adni 
a szakmai 
párbeszédre 

Innováció kiemelt 
helyen való 
szereplése. 
Innováció 
beépítése a 
sporttevékenység
ek szervezésébe 

A mérési 
módszerek 
kialakításával 
folyamatosan 
figyelni lehet a 
sportban elért 
eredményeket, 
vizsgálni lehet a 
sporttevékenység 
minőségét 
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L. Részvétel a regionális, nemzeti és globális sportvilágban 

L.1. L.2. L.3. L.4. L.5. 

Sporttudatos 
kistérségi 
program nélkül 
nincs kistérségi 
fejlődés 

Sportfejlesztéss
el a 
tudatfejlesz-
tésért projekt  

Kistérségi 
sportnapok a 
kistérségi 
kohézió 
erősítéséért  

A hétköznapi 
élet 
biztonságának, 
biztonságtuda-
tának erősítése 
program  

Kommunikációs 
kampány a 
sport 
hagyományos 
és új 
funkcióinak 
elfogadtatása 
érdekében  

A kistérség magas 
számú roma 
lakosságára 
tekintettel 
magasabb 
számban kell 
bevonni őket a 
rendezvényekbe 

A kistérség 
projektjeiben, 
sportprogramjaiba
n előtérbe kell 
helyezni a 
sporttevékenység
ek fontosságát. 
Családi és 
korosztályos 
sportprogramok 
szervezésével az 
egészséges 
életmód 
megismertetése a 
kistérségben 
élőkkel 

A kistérségi 
sportnapok 
lehetőséget adnak 
mind a család, 
mind a szűkebb 
közösség 
összetartozásának 
erősítésére. 
Legalább évente 
egy sportnap 
betervezése segíti 
a kistérségi 
kohézió erősítését 

A rendszeres 
sportolás 
csökkenti az 
agressziót és segít 
a megfelelő 
mentalitás, 
közösségtudat 
kialakításában 

A 
rendezvényekhez 
kapcsolódjanak 
kommunikációs 
kampányok, 
melyek a 
tájékoztatás 
mellett felhívják a 
figyelmet a 
rendezvényre 
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M. Lokális demokrácia fejlesztése 

M.1. M.2. M.3. M.4. M.5. 

Részvételi 
sportdemokráci
a elvei és 
módszerei 
program 

A regionális 
sportagóra 
program, mint 
szakmai 
központ a 
sporttérsége-
kért  

Az intelligens, 
részvétel alapú 
sportrégiós és 
kistérségi 
modell  

Sport civilháló 
program és 
regisztrációs 
kártya minden 
kistérségekben  

Az elektronikus 
sportirányítás 
és döntési 
rendszer 
elterjesztése  

A sportstratégia 
kialakítása széles 
körű társadalmi 
egyeztetésen 
alapuljon 

Együttműködés a 
regionális és 
országos 
sportszervezetekk
el. Kistérségi 
honlapon a 
sporttal 
kapcsolatos fórum 
beindítása 

A sportköz-
igazgatás 
korszerűsítésben 
való részvétel 

Meg kell szervezni 
a sport és 
szabadidős 
tevékenységek 
kistérségi 
regisztrációját, 
értékelési 
rendszerét 

Kistérségi 
honlapon 
sportinformációs 
rendszer és fórum 
kialakítása 
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N. Technológiai fejlesztés 

N.1. N.2. N.3. N.4. N.5. 

A folyamatos 
technológiai 
forradalmak 
eredményeinek 
beépítése a 
sportba, a 
sportolók 
felkészítése, a 
sportversenyek 
szervezésébe 

A kistérségi 
informatikai 
közműfejlesz-
tések projektjei 

Az új 
edzéstechnikák, 
az új 
edzéstervek, az 
új felkészítési 
technológiák 
ismertté tétele  

Kistérségi 
technológiai 
protokollok 
kidolgozása  

Szabadidős 
mentalitásfej-
lesztő technikák 
elterjesztése  

Technológiai 
változások 
folyamatos 
figyelemmel 
kísérése és lehető 
legrövidebb időn 
belül való 
alkalmazása 

Kistérségen belül 
az információ 
csere 
leghatékonyabb 
módjának 
kialakítása, 
folyamatos 
információ 
áramlás 
biztosítása az 
informatikai 
eszközök 
segítségével. 
Információs 
eszközök bővítése 

Sportág 
specifikusan 
tanfolyamok, 
továbbképzések 
szervezése. A 
sportoktatók 
tegyék elérhetővé 
a saját 
tapasztalataikat, 
edzésmódszere-
iket, versenyzőjük 
eredményét 

Új módszerek 
kidolgozása 
sportáganként, 
azok szakmai 
alapú 
megbeszélése  

Személyek 
mentális 
megújulását 
elősegítő 
módszerek 
megosztása, 
folyamatos 
tapasztalatcsere 
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O. Intézményfejlesztés 

O.1. O.2. O.3. O.4. O.5. 

Kistérségi sport 
és szabadidős 
koordinációs 
testületek 
létrehozása 

A többcélú 
kistérségi 
társulások 
mellett állandó 
sport és 
szabadidős 
bizottságok 
megszervezése  

Kistérségi 
versenysport és 
közösségi sport 
bizottságok 
működtetése  

Kistérségi 
rendszerelvű 
célirányos 
sport, 
szabadidős 
intézmények 
bővítése, 
fejlesztése  

Új 
finanszírozási 
formák, 
módszerek, 
technikák 
megismertetése 

Ki kell dolgozni a 
sport 
szakigazgatás 
rendszerét. A 
lemaradások 
csökkentése az 
innovációs 
eszközök lehető 
leggyorsabb 
megismerésével 
és 
felhasználásával 

A sporttal 
kapcsolatos 
döntéseknél 
legyen egy 
szakemberekből 
álló bizottság, 
mely előzetes 
felmérések, 
vizsgálatok 
alapján segítik a 
döntéshozók 
munkáját 

Lehetőség van 
civil bizottságok 
felállítására és 
bevonására a 
döntési 
folyamatokba. 
Koordináló, 
tájékoztató jellegű 
feladatok a civil 
szervezetek 
részéről 

Meg kell találni az 
egyensúlyt a 
kistérségi és 
települési szintű 
intézmények 
feladatköreinek 
kialakításában. 
Bizonyos 
alapfeladatokat 
nem lehet elvonni 
a kisebb 
településektől  

Célok és 
stratégiák 
összehangolása a 
finanszírozási 
lehetőségekkel. A 
sportfinanszírozás 
kidolgozott 
sportkoncepciók 
alapján valósuljon 
meg 
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4. Intézkedési tervek a sportszféra egyes területeire 
vonatkozóan 

 

4.1. Sportlétesítmény-fejlesztés  
 

4.1.1. A kistérség kiemelt létesítményfejlesztési projektjei 
 

A következőkben bemutatásra kerül a Mátészalkai kistérség legfontosabb 6 konkrét 
létesítményfejlesztési projektje, melyeknek kivitelezése a sportstratégia megvalósításának 
szempontjából különleges jelentőséggel bír. A projektek részben önkormányzati vagy 
magántőke felhasználásával valósulhatnak meg, részben pedig kormányzati vagy egyéb 
támogatási forrás igénybevételét teszik szükségessé.  

 

Kiemelt kistérségi sportlétesítmény-fejlesztési 
feladatok (2010-2013-ig) 

1. Mátészalkai műfüves sportcentrum megépítése 

2. Nagyecsedi sportcsarnok megépítése 

3. Fábiánháza lovassport-központjának fejlesztése 

4. Nyírmeggyesi tornaterem megépítése 

5. Nyírkátai tornaterem megépítése 

6. Nagyecsedi műfüves kispálya megépítése 

 
1. Mátészalkai műfüves sportcentrum megépítése 

 
Mivel a kistérség eddigi egyetlen 40x20m-es műfüves kispályája rövid idő alatt 

Mátészalka legkeresettebb sportlétesítményévé nőtte ki magát, nyilvánvalóvá vált a lakossági 
igény az igényes környezetben űzött szabadidős labdarúgásra és a versenyrendszerben zajló 
kispályás labdarúgásra egyaránt. Emellett a város labdarúgócsapata is hasznát venné egy 
időjárási viszontagságoknak kevésbé kitett, minőségi borítású, kisméretű edzőpályának. Az 
országban gyors ütemben szaporodó műfüves kispályák pedig az ezen célokra leginkább 
megfelelő helyszínt biztosítják. Időtállóságuk, egészségmegőrző szerepük és gazdaságos 
fenntarthatóságuk is alátámasztja, hogy a kispályás labdarúgást lehetőség szerint mindenhol 
műfüves pályákra érdemes átterelni. 

A mátészalkai sporttelep nagypályája melletti két füves edzőpálya egyikén, valamint 
az ahhoz tartozó bitumenes területen – azok átalakításával – technikailag kivitelezhető egy, 
akár négy darab 40x20m-es pályát tartalmazó szabadtéri műfüves sportcentrum létrehozása. 
A már megvalósult műfüves kispálya terheltségéből, valamint az azt övező érdeklődésből 
arra következtethetünk, hogy a település sportcentruma gazdaságosan fenntarthatná a 
további 3-4 műfüves pályát is. A pályák közül kettőt érdemes téliesíteni, azaz fűthető sátorral 
lefedni. 

 
A projekt becsült összköltsége: 45-50 MFt  
A projekt megvalósítási ideje: 2 év  
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2. Nagyecsedi sportcsarnok megépítése 
 

A kistérség jelenleg egy multifunkcionális sportcsarnokkal rendelkezik, ami 
Mátészalkán, a kistérségi központban található. Nagyecsed városa azonban – a településen 
zajló aktív sportéletnek köszönhetően – nagy hasznát venné egy olyan beltéri 
sportlétesítménynek, amely nemcsak az iskolák számára, hanem komoly szintű 
versenysportra és lakossági szabadidősport programokra is ideális, emellett a város kulturális 
életének is segítségére lehet nagyobb létszámú rendezvények befogadásával. 

A célnak legmegfelelőbb létesítmény sport célú elemei: a szabvány kézilabdapálya 
méretéhez igazodó rendezvénycsarnok, egyéb kisebb sportpályák, futófolyosó, 
egészségfejlesztés céljára használható helyiségek. Ezeket az egységeket a település, 
valamint a kistérség további településeinek megfelelő tornacsarnokkal nem rendelkező 
iskolái, a térség lakossága, sportegyesületei és versenysportolók vennék igénybe. 
Hasznosítása elsődlegesen rendezvények, sportrendezvények, versenyek tartására, illetve 
sportolási célra bérbeadással történne.  

 
A projekt becsült összköltsége: 500-600 MFt  
A projekt megvalósítási ideje: 3 év  

 
 

3. Fábiánháza lovassport-központjának fejlesztése 
 

A Fábiánháza külterületen fekvő 6,3 ha területen magántőkéből valósult meg 2008 és 
2010 között egy országos, vagy akár európai jelentőségű lovas komplexum jelentős része, 
melynek további épületei és kültéri létesítményei a következő évek során épülhetnek fel. 

Máig elkészült a lóistálló és kiszolgáló létesítményei, szolgálati lakás, fedett körfuttató 
és gépi futó szárazó, nyári szállás, takarmánytároló, előadó termek, apartmanok. A 
beruházók az első ütemben a lovaknak az elhelyezésére és tenyésztésére maximálisan 
alkalmas környezet kialakítására törekedtek. A lótenyésztés és a lókiképzés azok a feladatok, 
melyeket már most is képes ellátni az épületegyüttes, leginkább a díjugratást helyezve 
középpontba. A tenyésztési és kiképzési feladatok mellett és annak mérésére olyan 
versenyhelyszínek valósultak meg, ahol a lovasok bemutathatják saját és lovuk képességeit. 
Ehhez szükséges megfelelő talajú pályák kialakítása. Ebből máig egy pálya, valamint a hozzá 
tartozó bemelegítő pálya készült el, és az első sikeres belföldi B kategóriás verseny is 
megrendezésre került. 
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A második ütemben tervezik a kancaállomány minőségi fejlesztését, további 
létszámbővítését, és az elkövetkezendő években fokozottan fejleszteni tervezik a felnövekvő 
lóállomány sportcélú kiképzését, és az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételek 
biztosítását. A tárgyi feltételek legfontosabbika a második ütemben a fedett lovarda, és a 
hozzá csatlakozó melegítőpálya kialakítása, valamint versenyek megrendezéséhez szükséges 
komplett kiszolgáló helyiségek kialakítása: nézőtér, vendéglovak elhelyezésére szolgáló 
szálláshelyek, kiszolgáló és szociális létesítmények. 

A tervezett épületkomplexum ezen épülete egy olyan multifunkciós létesítmény, 
amely igény szerint lovas rendezvények, valamint egyéb kulturális és sportesemények 
megrendezésének adhat otthont, és nem csak kistérségi, de régiós szinten is egyedülálló 
beruházás lehet. A projekt megvalósítása legvalószínűbben a beruházó és a települési 
önkormányzat, valamint a kistérségi társulás közti szoros együttműködésben történhet meg. 

Egy ilyen beruházás növeli a falu bevételeit, csökkenti az igen magas 
munkanélküliséget, a megrendezett versenyekkel növeli a település hírnevét.  

 
A projekt becsült összköltsége: 1 500 MFt 
A projekt megvalósítási ideje: 2 év  
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4-5. Nyírmeggyesi és nyírkátai iskolai tornaterem megépítése 

 
 

A kistérség több településén található olyan tornaterem, mely nem, vagy csak alig 
felel meg a minőségi testnevelés oktatás igényeinek, ezek közül azonban kettő, a 
nyírmeggyesi és a nyírkátai azonban oly mértékben alulmúlja ezen igényeket, hogy sürgős 
beavatkozásra van szükség. 

A két szomszédos község iskolái egyáltalán nem rendelkeznek olyan helyiséggel, 
amely szakszerűen tornateremnek mondható, a diákok alulméretezett és kifejezetten rossz 
állapotú tornaszobákban kénytelenek a fejlődésükhöz szükséges testmozgást végezni. 

Mivel a tornaszobák és szintén lelakott kiszolgáló helyiségeik felújítása már nem reális 
megoldás a problémára, mindkét településen önálló tornaterem megépítésére van szükség. 
Nyírmeggyesen ezzel kapcsolatban konkrét folyamatok is megkezdődtek, a település 
önerőből megkezdte az épület megépítését, bár egyelőre – az anyagi források szűkössége 
miatt – csak a tartópillérek kerültek elhelyezésre. 

 

 
 
A projektek becsült összköltsége projektenként: 300-400 MFt  
A projektek megvalósítási ideje: 2 év  
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6. Nagyecsedi műfüves kispálya megépítése 
 
 

Nagyecsed Város Önkormányzata 2009-ben tervezetet készített egy 42x28 m-es, 
1176 m2 nagyságú műfüves pálya kialakításához a meglévő, kis kihasználtságú kosárlabda 
pálya átalakításával, melyet pályázati támogatással kíván megvalósítani, mint kistérségi 
jelentőségű sportfejlesztést.  

A pálya kialakításának legfőbb indoka a minőségi infrastruktúra biztosítása elsősorban 
a városi sportélet, másodsorban a vonzáskörzetben lévő települések sportolói, sportkedvelői 
számára. A településen és a térségben nagy igény mutatkozik egy edzőpálya kialakítására, 
mivel a labdarúgás céljára egyetlen létesítmény, a füves labdarúgó nagypálya található. Itt 
zajlanak az NB III-as bajnoki mérkőzések, az általános- és középiskolai tavaszi és őszi 
testnevelés órák, az amatőr sporttevékenységek. Állapota a nagyfokú igénybevétel hatására 
a rendszeres karbantartás ellenére is romlik.  

Gazdaságossági és egyéb szempontok figyelembevételével a céloknak leginkább 
megfelelő fejlesztés egy műfüves pálya létrehozása. A kistérségben kizárólag Mátészalka, 
ezen kiívül a megyében csak a megyeszékhely és Baktalórántháza rendelkezik ilyen 
létesítménnyel.  

A pálya megépítése hozzájárul a sportinfrastruktúra egyik hiányzó elemének 
pótlásához, megteremti a minőségi sport, edzések, edzőmérkőzések, utánpótlás-nevelés és 
egyéb szabadidős tevékenységek feltételeit.  

Elsődleges célcsoport az oktatási-nevelési intézmények tanulói (kb. 1000 fő); az 
utánpótlás-nevelésben résztvevők – MLSZ NUPI UP alapprogram, Kölyök FC, Puskás 
Akadémia alközpont - (90-100 fő); a helyi sportegyesület sportolói (100-110 fő). Másodlagos 
célcsoport valamennyi sportolási szándékkal élő helyi és térségi szervezet, lakos.  

A kialakított pálya Nagyecsed Város Önkormányzatának tulajdonát képezné. 
Üzemeltetője a helyi Rákóczi Sportegyesület lenne, mely gondoskodik a pálya 
karbantartásáról. Ennek költségeit saját költségvetéséből finanszírozza. Előzetes kalkuláció, 
illetve egy műfüves pálya építésével, karbantartásával foglalkozó cég tájékoztatása alapján a 
pálya éves ápolási költsége cca. 450.000,- Ft. Az SE labdarúgói az őszi és tavaszi idények 
felkészülési időszakában több edzőmérkőzésen vett részt. Ennek jelentős, mintegy 800.000,- 
pályabérleti és útiköltség vonzata volt. Saját pálya esetén ezek a költségek 
átcsoportosíthatók pályaápolásra és karbantartásra, továbbá a pálya 9 havi heti 6 órás 
2.500,- Ft/óra bérleti díjából tervezett kb. 540.000,- Ft-nyi bevétel szintén a működtetési 
költségek fedezetéül szolgál. 

 
A projekt becsült összköltsége: 10-15 MFt 
A projekt megvalósítási ideje: 1 év  
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4.1.2. A kistérség teljes létesítmény- és eszközfejlesztési projekttáblázata  
 

Az iskolai diáksport fejlesztési tematikáinak, akárcsak a valamennyi nemzedéket 
megmozgató verseny- és szabadidősportnak akkor van ereje, ha azt van hol művelni. Az 
alábbi táblázatban közösen szerepelnek a létesítményfejlesztési és eszközfejlesztési 
elképzelések a kistérség számára legaktuálisabb pontjai.  

Előbbi program olyan közösségi terek kialakításáról szól, ahol bármely korosztály talál 
magának sportolási lehetőséget, a kistérségen belül azokat a helyszínek megteremtéséről, 
ahol több sportág gyakorlására is lehetőség nyílik, és a célközönség számára elérhetők ezek 
a helyszínek.  

A másik vonal az eszközfejlesztés valamennyi a sportolásnak teret adó 
létesítményben. A sporteszközöket biztosítani kell ahhoz, hogy mindenki számára elérhetőek 
legyenek a kínált sportolási lehetőségek. A közkedveltebb sportágak eszközeire ugyanúgy 
szükség van, mint a kevésbé népszerű sportágak egyes felszereléseire. A kevésbé népszerű 
sportágakat ilyen módon ki tudják próbálni szélesebb körben, valamint a mindennapok 
közkedvelt sportágait is tudják gyakorolni a mozogni vágyók.  

Igen fontos szempont, hogy az egyes létesítmények át- vagy kialakításánál szem előtt 
legyen a minél gazdaságosabb működtetés biztosítása. Az energiai költségek jelentős 
csökkenése érhető el a jó szigetelési technológiák alkalmazásával, esetlegesen megújuló 
energiák használatával. Adott sporteszközök bérbeadásából is lehetőség van a működési 
bevételek gyarapítására.  

 A kistérség sport- és szabadidős programjainak megfelelő fejlesztéséhez szükség van 
a vonatkozó infrastrukturális fejlesztésekre, amelyek a következő elemekből állnak kistérségi 
és települési szinten:  

Helyszín Projekt megnevezése Projekt célja 

Kerékpárút 

Kistérségi átfogó kerékpárút megépítése, mely a 
sportoláshoz, egészségmegőrzéshez és 
sportoláshoz biztosít infrastruktúrát Kistérségi 

szinten 

Gyalogtúra útvonalak 
kijelölése 

Az érintett kistérségi természetvédelmi területek 
figyelembevételével gyalogtúra útvonalak 
kijelölése, megfelelő tájékoztató táblákkal, pihenő 
helyekkel 

Lovassport központ 
fejlesztése 

A már megépült lovassport központ újabb 
épületekkel való kibővítése, ellátása ezáltal újabb 
funkciókkal 

Labdarúgópálya 
felszereltségének javítása 

Kispadok lecserélése és a pálya tartozékainak 
felújítása a minőségi sportolás feltételeinek 
megteremtéséhez 

Fábiánháza 

Műfüves kispálya 
megépítése a salakos 
kézilabdapálya helyén 

Műfüves labdarúgó edzőpálya építése kispályás 
futball űzéséhez és az utánpótlás nevelés 
infrastrukturális hátterének biztosításához 

Tornaterem felújítása 
Beltéri testnevelés oktatás és szabadidős 
sportolás minőségi feltételeinek megteremtéséhez

Géberjén 

Labdarúgópálya 
felszereltségének javítása 

Kispadok lecserélése és a pálya tartozékainak 
felújítása a minőségi sportolás feltételeinek 
megteremtéséhez 
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Labdarúgópálya 
öltözőépületének 
megépítése 

A sportrendezvények, versenyek megfelelő 
színvonalának biztosítása céljából a szükséges 
kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése 

Műfüves kispálya 
megépítése 

Műfüves labdarúgó edzőpálya építése kispályás 
futball űzéséhez és az utánpótlás nevelés 
infrastrukturális hátterének biztosításához Győrtelek 

Labdarúgópálya 
öltözőépületének 
megépítése 

A sportrendezvények, versenyek megfelelő 
színvonalának biztosítása céljából a szükséges 
kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése 

Régi sporttelep 
rekultiválása, rajta műfüves 
kispálya megépítése, 
öltözőépület felújítása 

Egy új sportközpont kialakítása a lakossági 
igényeknek megfelelően, újrahasznosítva az 
elhagyott régi sporttelepet, egészségmegőrzés és 
szabadidős sportolás céljával Hodász 

Labdarúgópálya 
felszereltségének javítása 

Kispadok nagyobbra cserélése, védőháló 
felhelyezése minőségi sportolás feltételeinek 
megteremtéséhez 

Fedett tanuszoda részleges 
átalakítása, funkcióinak 
bővítése 

A tanuszoda fűtésének (gázfűtés helyett) és 
szigetelésének átalakítása a gazdaságosabb 
üzemeltetés céljából, ezáltal növelve a 
használhatóságot és az üzemelési napok 
számának növelését 

Labdarúgópálya lelátójának 
megépítése 

A futballpálya sportrendezvényei, versenyei 
megfelelő színvonalának biztosítása céljából a 
kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése 

Jármi 

Salakos tenisz- és 
röplabdapálya felújítása 

A főleg szabadidős céllal megépített pálya 
talajának és eszközeinek felújítása 

Labdarúgópálya 
gyepszőnyegének felújítása 

A labdarúgópálya talajának rendbetétele a 
mérkőzések és az edzések színvonalas 
lebonyolításának céljából 

Labdarúgópálya 
öltözőépületének felújítása 

A sportrendezvények, versenyek megfelelő 
színvonalának biztosítása céljából a szükséges 
kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése 

Kántorjánosi 

Bitumenes kézilabdapálya 
felújítása, környezetének 
sportparkká alakítása 

Nagyméretű szabad terület többféle minőségi 
szabadidős sportoláshoz történő átalakítása 
változatos mozgáskultúra kialakítása céljával 

Panda park eszközökkel való 
felszerelése, sportpályák 
kialakítása 

A gyermekek által használt terület tényleges 
sportpályákká alakítása szabadidős sportolás 
lehetőségének megteremtése céljával 

Kocsord 

Labdarúgópálya 
öltözőépületének felújítása 

A sportrendezvények, versenyek megfelelő 
színvonalának biztosítása céljából a szükséges 
kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése 

Műfüves sportcentrum 
kialakítása 

3 vagy 4 műfüves labdarúgó edzőpálya építése a 
sporttelepen kispályás futball űzéséhez és az 
utánpótlás nevelés infrastrukturális hátterének 
biztosításához 

Sporttelep 
pályavilágításának kiépítése Esti mérkőzések és edzések lebonyolítása céljával 

Mátészalka 

Sporttelep salakos 
futópályájának felújítása 
vagy rekortán pályává 
alakítása 

A futópálya versenyszerű használatra alkalmassá 
tétele minőségi edzésmunka és atlétikai célú 
használat lehetőségének megteremtése céljából 
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Sporttelep öltözőépületének 
felújítása 

A sportrendezvények, versenyek megfelelő 
színvonalának biztosítása céljából a szükséges 
kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése 

Négy tornaterem felújítása 

A település négy iskolai tornatermének beltéri 
testnevelés oktatás és szabadidős sportolás 
minőségi feltételeinek megteremtéséhez 

Három bitumenes 
kézilabdapálya felújítása 

Szabadtéri testnevelés lehetőségeinek javítására, 
illetve szabadidősport céljára három különböző 
helyszínen 

Edzőterem eszközeinek 
felújítása, újak vásárlása 

Az erőemelő szakosztály eredményeihez méltó 
körülmények megteremtése céljával 

Labdarúgópálya kispadjainak 
felújítása 

Kispadok nagyobbra cserélése a minőségi 
sportolás jobb feltételeinek megteremtéséhez 

Labdarúgópálya 
öltözőépületének felújítása 

A sportrendezvények, versenyek megfelelő 
színvonalának biztosítása céljából a szükséges 
kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése 

Mérk 

Salakos kispálya borításának 
sport PVC-vé alakítása 

A településen levő iskolai testnevelésnek és 
szabadidős tevékenységek kínálatának 
fejlesztésére 

Műfüves kispálya 
megépítése 

Műfüves labdarúgópálya építése kispályás futball 
űzéséhez és az utánpótlás nevelés 
infrastrukturális hátterének biztosításához Nagydobos 

Autocross pálya fejlesztése 

A településen működő autocross pálya 
nemzetközi versenyfeltételeknek megfelelő 
átalakítása versenyek szervezésének céljával 

Városi sportcsarnok 
megépítése 

A meglévő iskolai tornatermek mellé kistérségi 
igényeket kielégítő sportcsarnok építése, mely 
versenyszerű sporttevékenységekre is alkalmas. 

Sporttelep lelátójának 
megépítése 

A futballpálya sportrendezvényei, versenyei 
megfelelő színvonalának biztosítása céljából a 
kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése 

Sporttelep öltözőépületének 
felújítása 

A sportrendezvények, versenyek megfelelő 
színvonalának biztosítása céljából a szükséges 
kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése 

Iskolai tornatermek 
felújítása 

Beltéri testnevelés oktatás és szabadidős 
sportolás minőségi feltételeinek megteremtéséhez

Nagyecsed 

Műfüves kispálya 
megépítése 

Kispályás futball űzéséhez, valamint az utánpótlás 
nevelés infrastrukturális hátterének biztosításához

Két darab füves kispálya 
kialakítása 

Szabadtéri iskolai testnevelés lehetőségének 
megteremtése és szabadidős sportolás céljával 

Nyírcsaholy 

Labdarúgópálya 
öltözőépületének újjáépítése

A sportrendezvények, versenyek megfelelő 
színvonalának biztosítása céljából a szükséges 
kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése 

Tornaterem építése 

Az iskolához egy szabvány méretű, a gyermekek 
napi sportolási lehetőségét megteremtő 
tornaterem megépítése 

Labdarúgópálya 
felszereltségének javítása 

Kispadok lecserélése és a pálya tartozékainak 
teljes felújítása, hiányzó elemek pótlása a 
minőségi sportolás feltételeinek megteremtéséhez

Nyírkáta 

Szabadidőpark kialakítása 

Tájház melletti területen szabadidős és rekreációs 
sporttevékenységek (pl. kispályás futball, 
tollaslabda, röplabda) végzése céljából 
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Nyírmeggyes 
Tornaterem építése 

Az iskolához egy szabvány méretű, a gyermekek 
napi sportolási lehetőségét megteremtő 
tornaterem megépítése 

Nyírparasznya 
Labdarúgópálya kialakítása 

A rendelkezésre álló területen a labdarúgópálya 
újjáépítése, hiányzó elemek pótlása a minőségi 
sportolás feltételeinek megteremtéséhez 

Ópályi Labdarúgópálya körüli 
salakos futópálya felújítása 

A futópálya versenyszerű használatra alkalmassá 
tétele minőségi edzésmunka és atlétikai célú 
használat lehetőségének megteremtése céljából 

Labdarúgópálya teljes 
felújítása 

A rendelkezésre álló területen a labdarúgópálya 
újjáépítése, hiányzó elemek pótlása a minőségi 
sportolás feltételeinek megteremtéséhez Ököritófülpös 

Tornaterem belső 
átalakítása 

Beltéri testnevelés oktatás és szabadidős 
sportolás minőségi feltételeinek megteremtéséhez

Labdarúgópálya 
felszereltségének javítása, 
lelátó megépítése 

Újonnan épült sportpálya még hiányzó elemeinek 
pótlása és lelátó megépítése a minőségi sportolás 
feltételeinek megteremtése, valamint a 
sportszerető lakosság igényeinek kielégítése 
céljával Őr 

Labdarúgópálya 
környezetének átalakítása, 
futópálya kiépítése 

Komplett sportcentrum kialakítása a sportszerető 
lakosság igényeinek kielégítése céljával 

Iskolaudvar felújítása 
Szabadtéri testnevelés lehetőségeinek javítására, 
illetve szabadidősport céljára 

Lövészpince felújítása 

A versenyzés és az utánpótlás nevelés feltételeit 
biztosítandó a jelenlegi sportkövő pince 
épületének és belső terének felújítása 

Szamosszeg 

Labdarúgópálya 
felszereltségének javítása 

Kispadok lecserélése és a pálya tartozékainak 
teljes felújítása, hiányzó elemek pótlása a 
minőségi sportolás feltételeinek megteremtéséhez

Salakos kézilabdapálya 
felújítása 

Szabadtéri testnevelés lehetőségeinek javítására, 
illetve szabadidősport céljára 

Műfüves kispálya és hozzá 
tartozó futópálya 
megépítése 

Kispályás futball űzéséhez és atlétikai számokhoz, 
valamint az utánpótlás nevelés infrastrukturális 
hátterének biztosításához 

Iskolai tornaterem teljes 
felújítása 

Beltéri testnevelés oktatás és szabadidős 
sportolás minőségi feltételeinek megteremtéséhez

Tiborszállás 

Sporteszközök beszerzése 
Az iskolai testnevelés és minőségi sportolás 
feltételeinek javításához 

Műfüves kispálya 
megépítése 

Műfüves labdarúgó edzőpálya építése kispályás 
futball űzéséhez és az utánpótlás nevelés 
infrastrukturális hátterének biztosításához 

Tornaterem építése 

A meglevő tornaterem mellett egy újabb 
szabvány méretű, a nagy létszámú gyermek napi 
sportolási lehetőségét megteremtő tornaterem 
megépítése 

Iskolaudvari bitumenes 
pálya felújítása 

Szabadtéri testnevelés lehetőségeinek javítására, 
illetve szabadidősport céljára 

Vaja 

Labdarúgópálya 
öltözőépületének felújítása 

A sportrendezvények, versenyek megfelelő 
színvonalának biztosítása céljából a szükséges 
kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése 

Vállaj 
Bitumenes kispálya 
borításának sport PVC-vé 
alakítása 

A településen levő iskolai testnevelésnek és 
szabadidős tevékenységek kínálatának 
fejlesztésére 
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4.2. A fejlesztési programokat megvalósító Kistérségi Sportiroda 
létrehozása és működtetése 
 

 A hosszú távú célkitűzésekben megfogalmazott programok precíz és 
szakmailag minőségi ellátását kizárólag egy erre a feladatra szakosodott Kistérségi Sportiroda 
képes ellátni a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás felügyelete mellett.  Az iroda feladata 
lesz az egyes programok koordinálása és végrehajtása, amely tevékenység jelenti az alapját 
a hosszú távú célkitűzések reális megvalósíthatóságának. A Sportiroda non-profit Kft. 
formában való működtetése lehet az ideális, és 2020-ig szükséges végrehajtania az alábbi 
programokat: 

 

4.2.1. Sportinformációs rendszer megalkotása és működtetése 
 

Egy ideális, szakmailag végiggondolt koncepció mentén kialakított és működtetett, 
folyamatosan frissített sportinformációs rendszer igen nagy hatékonysággal képes támogatni 
mind települési, mind pedig kistérségi szinten a sportszektort. Mind az operatív működés, 
mind pedig a fejlesztések irányvonalának ideális meghatározásában óriási segítséget nyújthat 
egy olyan sportinformációs rendszer, amely napi szinten követi az adott kistérség 
sportszférájában bekövetkező változásokat, valamint folyamatosan láthatóvá teszi a 
sportszektorban történő eseményeket, híreket, fontosabb történéseket. 

A Kistérségi Sportiroda feladata lesz a kistérség településeinek sportszférát érintő 
információnak begyűjtése, kezelése és az információk frissítése, így a Sportiroda naprakész 
információkkal fog rendelkezni a szükséges feladatok elvégzése, az esetleges problémák 
megoldása, és a fejlesztési irányok meghatározása tekintetében. 

 

4.2.2. „Olimpikonok a Mátészalkai kistérségből” program kidolgozása és 
működtetése. 

 

A program lényege, hogy a központi utánpótlás műhely sportszakmai alapon kiválaszt 
a programba 8-12 éves gyermekeket tehetségkutató rendezvények megszervezésén 
keresztül, majd pedig a Sportiroda direkt módon, a 2020-as olimpiára menedzseli a 
kiválasztott sportolókat.  

A program megvalósításán keresztül kétirányú fejlesztés is megvalósul, hiszen 
egyfelől marketing és PR szempontból „megmutatja” magát a kistérség a nagyvilágnak, 
ezáltal felkelti az érdeklődését a potenciális szponzoroknak a piaci szektorból, másfelől pedig 
pozitív példákat állít a fiatal generáció elé, bemutatva számukra, hogy honnan hová lehet 
eljutni, fejlődni. 
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4.2.3. „Tárt Kapuk a szabadidős sportolás jegyében” program 
 

A szabadidősport szféra fejlesztésének egyik legfontosabb eleme, hogy álljanak 
rendelkezésére minőségi sportolásra alkalmas sportlétesítmények, és ezek a létesítmények a 
lehető legnagyobb óraszámban legyenek képesek fogadni a sportolni vágyó lakosságot, a 
potenciális igénybevevők szempontjából a legideálisabb anyagi feltételekkel. 

 

A program lényege, hogy a Kistérségi Sportiroda együttműködési megállapodást köt a 
kistérség településeinek önkormányzataival annak érdekében, hogy közös pénzügyi és 
szakmai koncepció mentén tegyék lehetővé az összes, a kistérségben jelenleg, és majd a 
jövőben üzemelő sportlétesítményben való sportolást.  

 

4.2.4. A tudatformálási hármas programegység 
 

„Minden harmadik ember sportol a Mátészalkai kistérségben” program 

„ Önkormányzati 1 Ft mellé 1 Ft-ot ad a sportolni vágyó kistérségi lakos” program 

„Sport, mint prevenció” 

 

A három program kombinációjából kidolgozott hosszú távú célkitűzés alapja egy 
sportszervezési és sportmarketing elemeket egyaránt tartalmazó projekt, amelynek során a 
Sportiroda egy felhívó programmal egybekötött felmérést végez a kistérség településeinek 
lakói körében, majd pedig a felmérés eredményeinek elemzése után, bevonva a települési 
önkormányzatokat: konkrét akciókat szervez a programban meghatározott célok minél előbbi 
elérése érdekében.  

A felhívás lényege, hogy a Kistérségi Sportiroda a „Sport mint prevenció”, valamint  
program keretein belül tájékoztató kiadványokon keresztül adja át az alap információkat a 
lakosság részére a sport prevenciós szerepének fontosságáról. Ezzel párhuzamosan egy 
lehetőséget vázol fel a kistérségben élő számára, amelynek a lényege, hogy minden olyan „1 
Ft” mellé amit a sporttevékenységet igénybe vevő kistérségi lakos szán szabadidős 
sportolásra, a Kistérségi Sportiroda és az adott települési önkormányzat hozzátesz egy másik 
„1” Ft”-ot. Ennek az akciónak az üzenete nem más, minthogy: aki felismeri a sportolás, 
mozgás fontosságát, és hajlandó minimálisan pénzt is szánni (a gyógyszervásárlás helyett) a 
tevékenységre, azt a program azzal hálálja meg, hogy anyagilag támogatja az egyént. 

A fenti két program sikeres megvalósulása feltételezi a harmadik programban 
megfogalmazott kijelentést, miszerint: „Minden harmadik ember sportol a Mátészalkai 
kistérségben”. Ennek a programnak a sportmarketing és PR a fő vonulata, hiszen 
amennyiben elindul egy pozitív folyamat, úgy idővel a kistérség lakosai büszkék lesznek arra, 
hogy tevékeny részesei egy nagy volumenű változásnak, melynek eredménye: 

• a kistérség lakosainak egyötöde gyógyszer helyett minőségi sporttevékenység 
igénybevételére költi a pénzét; 

• sikerül igényt teremteni a szabadidős sportolásra; 

• 2020-ra a kistérség aktív lakosságának 30%-a végez majd rendszeres és folyamatos 
sporttevékenységet. 
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4.3. Javaslat a Társulás számára sporttal kapcsolatban 
meghatározandó feladatokra 
 

Ideális esetben egy kistérségi többcélú társulás sporttal kapcsolatos feladatait a 
Társulási megállapodás dokumentuma rögzíti. A sport két helyen kerül elő, egyrészt 
önállóan, másrészt a közoktatási feladatok között. 

 
 A kistérségi sportszektor helyzetbe hozása céljából a Társulás javasolt 
sportfeladatai a következők: 
 
• Szakmai és szellemi segítséget nyújt a hatáskörébe tartozó településeknek a testnevelés és 
sport céljait szolgáló létesítmények fejlesztésének, szolgáltatásai biztosításának, 
működtetésének és működésének megvalósításában. 
 
• Összehangolja és segíti a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal 
kapcsolatos 
sportszakmai felvilágosító tevékenységben, továbbképzésekben, közös 
sportrendezvényekben 
való együttműködést. 
 
• Együttműködik az utánpótlás nevelés, sport tehetséggondozás területén. 
 
• Segíti a kistérségi települések sportértékeinek, sporthagyományainak feltárását, 
megismertetését, gondoskodik azok gazdagításáról. 
 
• Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a testnevelés és sport 
feltételeinek és színvonalának javítását. 
 
• Kiemelt figyelmet fordít a kistérségben működő sportszervezetek társadalmi 
kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének, az egymás közötti kapcsolatok kiépítésének 
és fenntartásának segítésére. 
 
• Együttműködik az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő önkormányzati 
feladatokban. 
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A Társulási megállapodásban rögzítendő sportfeladatok gyakorlati kivitelezéséhez 
szükséges együttműködés alapját azok az – érintett települések sajátosságaitól, adottságaitól 
független – általános érvényű alapelvek képezik, amelyek révén könnyebb közös nevezőre 
hozni ezt a meglehetősen szerteágazó, a társadalom szinte valamennyi rétegét érintő 
szakterületet. 

 
 A Társulás és a települési önkormányzatok számára javasolt alapelvek, 
melyek a „közös nevezőt”, a kiindulási alapot jelenthetik a további 
együttműködéshez, és melyekre építve kijelölhetők azok a konkrét testnevelési 
és sportigazgatási területek, amelyeken kistérségi együttműködés lehetséges, 
célszerű, sőt szükségszerű, a következők: 
 
 a. A testnevelés és a sport a fizikai és szellemi munkavégző képesség megtartásának, 
az egészség megőrzésének és a betegségek megelőzésének hatásos eszköze. 
 
 b. A sport részterületei – az óvodai testneveléstől a versenysportig – összefüggő, 
egymással kölcsönhatásban álló egészet képeznek: 
  • Az óvodai, iskolai testnevelés és a diáksport jelenti azt a szilárd alapot, 
amelyre a sport további ágazatai épülnek. 
  • A szabadidősport a munkaképesség megtartásának, újrateremtésének és a 
pozitív életszemlélet kialakulásának fontos eszköze. 
  • A versenysport és az utánpótlás nevelés a testnevelés és a sport 
csúcsteljesítményekben kifejeződő ágazata, ösztönző minta a rendszeres testedzéshez, 
teljesítményfokozáshoz, jelentős tényező az egészséges lokálpatrióta érzések elmélyítésében, 
a fiatalok sporthoz való viszonyának erősítésében. 
  • A megfelelő szintű, számú sport és szabadidő létesítmény infrastruktúra 
megléte 
a sportolási lehetőségek alapfeltétele. 
 
 c. Az egyes ágazatokra jutó önkormányzati pénzeszközöknek forrásaiban 
tisztázottnak, mértékében előre ismertnek kell lennie, bizonyos részét normatív módon, más 
részét pályázati úton célszerű szétosztani. 
 
 d. Az önkormányzatnak alapvető érdeke, hogy a sport valamennyi társadalmilag 
hasznos funkciója (egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, nevelés, személyiségformálás, 
mozgáskultúra, cselekvésbiztonság fejlesztése, a közösségi együttélés és a társadalmi 
mobilitás segítése, a honvédelmi képesség fejlesztése, szórakozás és szórakoztatás) 
érvényesüljön. 
 
 e. A testedzés, sportolás támogatása közfeladat, amelyben az önkormányzat szerepe 
hosszabb távon is meghatározó, de nem hagyható figyelmen kívül a gazdasági és 
magánszféra 
hozzájárulása sem. 
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5. Összefoglaló gondolatok, üzenetek  
 

A sportkoncepció különböző fejezeteiben bemutattuk a kistérség sporthelyzetét. 
Célunk az volt, hogy átfogó képet alkossunk a helyi sportélet jelenlegi helyzetéről, és 
útmutatást adjunk a jövőre nézve. A stratégiában körülírt projektek hozzájárulnak ahhoz, 
hogy az itt élő emberek életvitelét, életminőségét pozitív irányba befolyásolják. Az általunk 
leírt fejlesztések megvalósulásuk esetén jótékony hatással lesznek a kistérség gazdaságára, 
az itt élők életszínvonalára, és a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségére. 

A koncepcióból kitűnik, hogy a helyi sportéletben sok kiaknázatlan terület van még, 
jelenleg a lakosság 4-5%-a végez rendszeres testmozgást. Ez a szám az amúgy nem magas 
országos átlaghoz viszonyítva is kifejezetten alacsony. A sportkoncepció olyan 
iránymutatásokat ad, melyekkel ez az arányszám növelhető. A felvázolt projektek 
megvalósítása olykor nagyon költségigényes, de mindenképpen nehéz feladat, azonban a 
pályázati lehetőségek megfelelő kihasználásával és az önerő, valamint a magántőke jól 
célzott irányításával megteremthetőek a szükséges anyagi erőforrások.  

A megfogalmazott stratégia segít a fejlesztések sikeres összehangolásában, hogy 
azok ne csupán a települési igényeket, de a kistérség egészét is szolgálják, hatásuk a lehető 
legjobban kiszolgálja az elérni kívánt célcsoportokat. 

Fő célként az lebegjen a szemünk előtt, hogy az egyes települések megtalálják a 
sport területén betöltendő szerepüket a kistérségben, hiszen a felvázolt feladatok, programok 
csak összefogással, lelkesedéssel és együttgondolkodással képesek megvalósulni.  
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