
ELŐTERJESZTÉS 
az Országos Bringapark Programban való részvételről 

 
1. előterjesztés száma: 10 /2023. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Pálfiné Marosán Gabriella 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Druzsin László 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: pályázati felhívás és annak 1. sz melléklete 
3. melléklet: tervdokumentáció 

5. előterjesztés nyílvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
6. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
7. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára, Révész Máriusz, mint támogató az Aktív 
Magyarország Program részeként 2023. évre is meghirdette az Országos Bringapark programot. A 
támogatásokat a Miniszterelnökség Aktív Magyarországért Felelős Államtitkára írja ki. 
A program célja a tartalmas és egészséges szabadidő-eltöltési lehetőségek segítése és a mozgásgazdag, 
egészséges életmód népszerűsítése Magyarországon. A program keretében bringaparkok kialakítására vagy 
meglévő parkok felújítására van lehetőség, amelyek a következő infrastruktúra valamelyikének eleget 
tesznek: 

- kerékpáros pumpapálya 
- BMX racing pálya vagy freestyle pálya 
- erdei kerékpáros egynyomos pálya 
- dirt/freeride pálya 
- kerékpáros triál pálya 

 
A programban összesen bruttó 300 millió forint áll rendelkezésre, helyszínenként az összköltség legfeljebb 
50%-át finanszírozza a támogató, amelynek összege nem haladhatja meg az 50 millió forintot, melyhez az 
önkormányzatnak legalább 50 % önerő biztosítása szükséges. A pályázat benyújtásának határideje 2023. 
február 17. 
 
A támogatás biztosításának feltételei: 

- a bringapark építtetője és/vagy fenntartója – a támogatást igénylők köre: jogi személyiségű- és Jogi 
személyiség nélküli vállalkozás, Nonprofit gazdasági társaság és Egyéb gazdasági szervezet, 
Költségvetési -s Költségvetési rend szerint gazdálkodó szervezet (Helyi önkormányzat), Nonprofit 
és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet, 

- önkormányzat vagy szerveik esetében a jelentkezéshez szükséges az önkormányzat támogató írásos 
testületi döntésének benyújtása, valamint a saját forrás biztosításának bemutatása, 

- az építtető/jelentkező vállalja a megépített bringapark rendeltetésszerű fenntartását, folyamatos 
karbantartását az átadástól számított 5 éves időtartamig, valamint környezetének rendben tartását 

- az építtető/jelentkező biztosítja az ingyenes és korlátozás nélküli használatot, 
- az építtető/jelentkező vállalja, hogy a fenntartási időszakban évente 2 alkalommal ingyenes 

rendezvényt szervez, 
- a pályázat benyújtásának műszaki követelményeit az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza 
- támogatási kérelem részeként benyújtandó a bringapark bemutatása – település, helyszín, térkép, 

képek, műszaki terv, látványterv, költségvetés. 



- a park átadásának határideje 2023. december 31. 
 

Bicske Város Önkormányzata is élni kíván a fent bemutatott pályázati lehetőséggel, hiszen már több évvel 
ezelőtt felmerült az igény városunkban egy kerékpáros pumpapálya megvalósítására. 
Az elmúlt évek alatt több egyeztetés, megbeszélés a lehetőségek feltárása zajlott, bicskei aktivisták, fiatalok, 
kerékpáros szervezetek együttműködésével. A tavalyi év őszén már konkrét elképzelések, lehetőségek 
rajzolódtak ki és kerültek leegyeztetésre, annak érdekében, hogy amennyiben a Bringapark program felhívása 
megjelenik, úgy már kész gondolatokkal, tervekkel és igényekkel tudjunk a pályázatra előkészülni. 
Beszerzési szabályzatunknak megfelelően a beszerzési eljárást folytattattunk le a Bringapark programhoz 
szükséges Tervdokumentáció elkészítése tárgyban. A beérkezett ajánlatok összesítése alapján, a 
megrendelést követően a tervezést Paczolay András egyéni vállalkozó végezte el. 
A megvalósulás lehetséges helyszíneként a városunk központi parkja, a bicskei  3131/6 hrsz számú, Bicske 
Szíve Park bizonyult a legmegfelelőbbnek, a jelenlegi „szánkódomb” helyére képzeltük el a kerékpáros 
pumpapályát. 
A helyszín kiválasztásánál az alábbiak figyelembevételével jártunk el: 
- fontos és elsődleges szempont a pályázat szempontjából a városközpontú tájolás 
- előny iskolák és egyéb intézmények közelsége 
- működő játszóterek és kerékpárutak megléte, közelsége 
továbbá kritérium, hogy 200 méteres körzetben található mosdó, büfé, konditerem vagy KRESZ-park, de 
minimum egy ivókút megléte/kiépítése, ezen feltételek itt adottak, további beruházást nem igényelnének. 
A pályázat keretében egy 158 m nyomvonalhosszúságú pumpapálya kialakítására lenne lehetőség. Aszfalt 
burkolattal ellátott kör- és hullámpálya, alternatív nyomváltozatokkal, pályán belüli elágazásokkal, 
összeköttetésekkel épülne. A létesítmény kerékpárral, görkorcsolyával, gördeszkával, rollerrel, vagyis 
minden emberi erővel hajtott, kerekeken haladó, sportolásra alkalmas eszközzel igénybe vehető. A pályát 
életkortól és technikai tudástól függetlenül bárki használhatja - a futóbiciklis gyermekektől, a profikon, 
versenyzőkön át, egészen az idősebb korosztályig. A pumpapálya minden felhasználó előtt nyitott lenne 0-
24 órában, kerítés és egyéb fizikai akadály nincs a pálya köré tervezve biztosítva a folyamatos hozzáférést. 
A pálya zavartalan használatához elengedhetetlen a vízelvezetés kialakítása. A szikkasztók építése folyami 
kavics (kulékavics) feltöltéssel történne és a pálya nyomvonalának kialakítása is segítene a megfelelő 
szikkasztásban. A szikkasztó pontok között geotextíliával burkolt drain csövek segítenék a gyorsabb és 
hatékonyabb vízelvezetést.  
A pálya közvetlen környezetében padokat, szemétgyűjtőket, kerékpártárolókat és egy szervízpontot is 
tervezünk telepíteni, valamint a pálya sötétedésben való biztonságos használatát napelemes lámpák 
biztosítanák. A fenti eszközök a parkban korábban már telepített típusokkal megegyeznek. 
 
Az előterjesztés 2 sz. melléklete tartalmazza a Pályázati felhívást és a 3. számú melléklete tartalmazza a teljes 
Tervdokumentációt és látványterveket. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
 
Bicske, 2023. január 27. 
 
 
 
 Bálint Istvánné 
                polgármester 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. melléklet a 10./2023 előterjesztéshez 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: az Országos Bringapark Programban való részvételről  

 
  
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. pályázatot nyújt be a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkár által 
meghirdetett Országos Bringapark Program pályázati felhívásra „Bicske Szíve 
Bringapark” megnevezéssel kerékpáros pumpapálya megvalósítására, 

2. a pályázat megvalósításának helyszíne Bicske Város Önkormányzatának tulajdonában 
álló bicskei 3131/6 hrsz-ú ingatlan, a Bicske Szíve Park területén található 
„szánkódomb” területét jelöli meg, 

3. a megvalósítandó projektre 25.000.000,-Ft önrészt biztosít, 
4. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont végrehajtása érdekében szükséges valamennyi 

jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, 
5. vállalja, hogy a pályázat keretén belül megvalósuló létesítményt a projekt lezárásától 

számított legalább 5 éven át működteti, fenntartja és évente legalább két alkalommal 
ingyenes rendezvényt szervez a területén. 
 
 

Határidő:  2023. január 31. 
Felelős:  polgármester 
 
 
 

 



  

Országos Bringapark Program 2023  
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Felhívás 

 

A Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára, Révész Máriusz (a továbbiakban: Támogató) az Aktív 

Magyarország Program részeként 2023. évre is kiírja az Országos Bringapark Programot (a továbbiakban: Program).  

 

A program célja:  

A tartalmas és egészséges szabadidő-eltöltési lehetőségek segítése Magyarországon új bringaparkok kialakításával, vagy 

már meglévő bringapark (kivéve a fenntartási időszakban lévő, korábbi támogatásból megvalósult fejlesztés) 

felújításának támogatásával. A mozgásgazdag, egészséges életmód népszerűsítése.   

 

1. Az Országos Bringapark Programban támogatható attrakciók típusai:  

 

a) kerékpáros pumpapálya  

b) BMX racing pálya  

c) erdei kerékpáros egynyomos pálya  

d) dirt/freeride pálya  

e) BMX freestyle pálya  

f) kerékpáros triál pálya  

g) valamint ezen pályák kiszolgáló létesítményei és kiegészítő szolgáltatások nyújtására alkalmas elemek.   

 

Az egyes pályatípusok részletes bemutatása a Felhívás részét képező 1. számú mellékletben található.  

 

2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke: 

 

A Programra 2023-ban összesen bruttó 300 millió forint áll rendelkezésre. Az egyes pályatípusoknál az elnyerhető 

támogatási összeg eltérő, és összesen nem haladhatja meg az 50 millió forintot. 

 

A program egyes attrakcióinak és a hozzájuk kapcsolódó 

elemek támogatásának maximuma 

maximális támogatási összeg 

pályatípusonként 

kerékpáros pumpapálya  25 000 000 Ft 

BMX racing pálya  20 000 000 Ft 

erdei kerékpáros egynyomos pálya  15 000 000 Ft 

dirt/freeride pálya  10 000 000 Ft 
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BMX freestyle pálya  20 000 000 Ft 

kerékpáros triál pálya  2 000 000 Ft 

infrastruktúra, kiegészítő szolgáltatások (a költség beleszámít az 

adott pályatípus maximálisan igényelhető támogatási összegébe) 
3 000 000 Ft 

szociális helyiség, kiszolgáló létesítmény (a költség beleszámít az 

adott pályatípus maximálisan igényelhető támogatási összegébe) 
4 000 000 Ft 

 

Amennyiben egy Támogatási kérelem keretében több ugyanolyan típusú pálya kerül benyújtásra, abban az esetben 

sem haladhatja meg az igényelni kívánt támogatási összeg a pályatípusok szerinti maximális támogatási összeget. 

 

Helyszínenként az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza a Támogató.  

A támogatás intenzitása a fentiektől eltérően legfeljebb 75 % lehet azon település esetében, amely a kedvezményezett 

települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján 

kedvezményezett településnek minősül.  

Az igényelhető támogatás összege ezen Támogatást igénylő esetében sem haladhatja meg az egyes pályatípusokhoz 

tartozó maximális támogatási összeget. 

A Támogatást igénylő a támogatással való elszámolás során köteles igazolni, hogy a vállalt saját forrást is a projekt 

megvalósítására fordítja. 

 

3. Indikátorok:  

 

A támogatás keretében az egyes pályatípusokhoz kapcsolódóan az alábbi indikátorokat szükséges vállalni és teljesíteni:  

 

Indikátor megnevezése  Indikátor minimális mértéke  

pumpapálya - nyomvonal hossza  100 méter 

bmx racing pálya - nyomvonal hossza  300 méter 

erdei kerékpáros singletrail pálya - nyomvonal 

hossza 
500 méter 

dirt/freeride pálya - épített elemek száma  5 darab 

BMX freestyle - épített elemek száma  8 darab  

triál pálya - épített elemek száma  6 darab 

 

Az egyes indikátorokhoz kapcsolódó minimális értéknél alacsonyabb megvalósítás nem támogatható, a vállalt indikátort 

kötelező teljesíteni. Amennyiben egy indikátor nem éri el a Támogatói okiratban meghatározott értéket, a 

Kedvezményezett a támogatás arányos részét köteles visszafizetni.  
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4. A Támogatást igénylők köre: 

 

Jelen Támogatási konstrukció keretében kizárólag a következő gazdálkodási formakódok fogadhatóak el:  

 

I. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Nonprofit gazdasági társaság és Egyéb gazdasági szervezet 

esetében 

   

• 113 - Korlátolt felelősségű társaság 

• 114 - Részvénytársaság 

• 116 - Közkereseti társaság   

• 117 - Betéti Társaság 

• 228 - Egyéni cég 

• 231 - Egyéni vállalkozó 

• 572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 

• 573 - Nonprofit részvénytársaság 

• 575 - Nonprofit közkereseti társaság 

• 576 - Nonprofit betéti társaság 

  

II. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek esetében 

   

• 311 - Központi költségvetési irányító szerv 

• 312 - Központi költségvetési szerv 

• 321 - Helyi önkormányzat 

• 322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv 

• 325 - Önkormányzati hivatal (költségvetési 

szerv) 

• 327 - Helyi önkormányzatok társulása 

• 328 - Területfejlesztési önkormányzati 

társulás 

• 371 - Helyi nemzetiségi önkormányzat 

• 372 - Helyi nemzetiségi önkormányzati 

költségvetési szerv 

• 373 - Helyi nemzetiségi önkormányzatok 

társulása 

• 381 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, 

központi költségvetési körbe tartozó szerv 

• 382 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, 

önkormányzati költségvetési körbe tartozó 

szerv  

 

III. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet 

   

• 515 - Országos sportági szakszövetség 

• 516 - Egyéb sportszövetség 

• 517 - Egyéb szövetség 

• 519 - Egyesület jogi személyiséggel rendelkező 

szervezeti egysége 

• 521 - Sportegyesület 

• 525 - Vallási egyesület 

• 528 - Nemzetiségi egyesület 

• 529 - Egyéb egyesület 

• 551 - Bevett egyház 

• 552 - Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot 

ellátó belső egyházi jogi személye   

• 555 - Bevett egyház elsődlegesen vallási 

tevékenységet végző belső egyházi jogi 

személye 

• 556 - Bejegyzett egyház 
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• 557 - Nyilvántartásba vett egyház 

• 558 - Bejegyzett egyház és Nyilvántartásba 

vett egyház belső egyházi jogi személye 

• 559 - Egyéb egyházi szervezet 

• 561 - Közalapítvány 

• 562 - Közalapítvány önálló intézménye 

• 563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye 

• 565 - Alapítvány jogi személyiséggel 

rendelkező szervezeti egysége 

• 566 - Kormány által létrehozott alapítvány 

• 569 - Egyéb alapítvány 

• 591 - Egyesülés 

• 599 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit 

szervezet 

 

5. Az elszámolható költségek köre: 

 

ÁFA levonási jog: 

 

a) Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó 

levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, 

azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.  

b) Amennyiben a kedvezményezett ÁFA adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany, de a beruházás, illetve a 

beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja 

a projekt költségének levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége. 

 

Az elszámolható költségek struktúrája: 

Költségkategória megnevezése *%-os korlát 

I. Működési kiadások  

1. Anyagköltség  

2. Igénybevett szolgáltatások  

Szállítás, tárolás-raktározás  

Bérleti díjak (pl. eszköz-, gépbérlet, terembérlet)  

Jogi, ügyvédi, közjegyzői szolgáltatás  

Könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat 0,5 % 

Közbeszerzési költségek 1 % 

Egyéb szakértői szolgáltatás  

Projektmenedzsment költség 2,5 % 

Hatósági díjak, engedélyek  

3. Személyi jellegű költségek  

Bérköltség  
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Személyi jellegű egyéb kifizetések  

Bérjárulékok  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  

II. Felhalmozási kiadások  

Építési beruházások  

Építés, helyiségek kialakítása, terület-előkészítés  

Felújítás (ingatlanok értékét és élettartamát növelő felújítások, 

korszerűsítések) 
 

Eszközbeszerzés  

Egyéb beruházáshoz kapcsolódó költségek  

Tervezés (pl. engedélyes, kivitelezési tervek, vázlattervek, létesítménytervek)  

Üzembe helyezési munkák (mérnöki szolgáltatások, amennyiben az 

aktiváláshoz szükségesek)  
4 % 

Immateriális javak   

Szellemi termékek felhasználási joga, licencek  

Szellemi termékek beszerzése (szoftvertermékek, formatervezési minta, 

szabadalom stb.) 
 

 

* %-os korlát: Az egyes költségsorok tekintetében megállapított százalékos korlátok a Projekt teljes költségére 

vonatkozóan (támogatás + saját forrás) kerülnek számításra. 

 

a) A Program keretein belül csak a létesítmény kivitelezéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatóak el. 

b) A Program marketingkommunikációs tevékenységet, honlapot, sajtómegjelenést pénzügyileg nem támogat. A 

támogatás keretében egyedül az adott bringaparkról szóló információs táblát lehet elszámolni, ami szervesen 

a projekt részét képezi. 

c) Saját teljesítés saját forrás (önrész) terhére sem számolható el. A saját teljesítés alatt az egyes beruházási, 

szolgáltatási vagy egyéb tevékenységek saját kivitelezésben történő megvalósítása értendő, amelyek nem 

harmadik személyektől kerülnek beszerzésre. Olyan tevékenységek ezek, melyeket a Támogatást igénylő a saját 

szervezetén belül, külső résztvevők/beszállítók/partnerek bevonása nélkül el tud végezni, különösen a térítés 

nélkül végzett önkéntes munka és a felajánlás (adomány). 

d) További, nem elszámolható költségek köre:  

• ingatlanvásárlás  

• rezsi költség 

• műszaki ellenőr 
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e) A Programban műszaki ellenőr költsége nem elszámolható, a tevékenység ellátására a Magyar Kerékpáros 

Turisztikai Szövetség (a továbbiakban: MAKETUSZ) bringapark kivitelezésében jártas, jogosultsággal 

rendelkező szakembert alkalmaz. 
f) A Programban tárgyi eszköz elszámolására akkor van lehetőség, amennyiben az az eszköz a Program céljának 

teljesítéséhez szükséges és azzal arányos, nem túlzó mértékű, a létesítmény szokásos működésének része, pl. 

kerékpárok, szervizállvány. Az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges eszközök, pl. fűnyíró, földmunkához 

szükséges eszközök nem elszámolhatók.  

g) A Programban üzemeltetési költségek pl. havi területi bérleti díj, mobil wc bérleti díja, szemétszállítási díj nem 

számolhatók el. Az üzemeltetési kiadásokat a kedvezményezett vállalja és erről nyilatkoznia is kell.  

h) Az infrastruktúra, kiegészítő szolgáltatások keretében elszámolható költségek: kerékpárszerelő állvány, 

védőelemek, ivókút, padok, okospad, parkban használt kerékpár(ok), közvilágítás, nyitható kapuval felszerelt 

kerítés szeméttároló csak abban az esetben, ha annak rendszeres ürítéséről az üzemeltető gondoskodik.  

i) Szociális helyiség, kiszolgáló létesítmény keretében elszámolható költségek: mosdó, zuhanyzó, öltöző 

(közművektől a kulcsrakész állapotig, berendezés nélkül), esőbeálló.  

j) Amennyiben a fakivágás a kerékpáros pálya nyomvonaláról elengedhetetlen, a kivágott fa pótlása kötelező, 

annak költsége elszámolható.  

k) Azon támogatási kérelem esetében, ahol a Program költsége (igényelt támogatás és saját forrás összesen) 

eléri az 50.000.000,- Ft-ot, kötelező könyvvizsgálatot lefolytatni, amely során a könyvvizsgáló az elszámolás 

alapjául szolgáló dokumentumokat tételesen megvizsgálja, és nyilatkozatban igazolja, hogy azok megfelelnek a 

hatályos számviteli előírásoknak. A könyvvizsgálói nyilatkozattal kapcsolatos támogatói előírást a Támogatói 

okirat részletezi. 

l) A kötelezően előírt nyilvánosság keretében a támogatás tényéről, összegéről szóló tájékoztató tábla 

kihelyezésének összege (támogatás + saját forrás összesen) maximum bruttó. 50.000 Ft.  

 

Az Országos Bringapark Program 2023 felhívás megjelenésének és a Támogatási kérelem benyújtási időszak kezdő 

napja közötti időszakban kizárólag tervezési költség számolható el, a Támogatást igénylő saját kockázatára, saját 

forrás terhére. 

 

Piaci ár alátámasztása: 

Minden nettó 500.000 Ft feletti beszerzés esetében szükséges a piaci árat igazolni legalább három darab érvényes, 

egymástól és a Támogatást igénylőtől független, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes árajánlattal. 

Az árajánlatnak tartalmaznia kell legalább: 

• az ajánlattevő megnevezését, aláírását, 

• az ajánlat tárgyának megnevezését, műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit, 

• az ajánlat kiállításának dátumát, 

• az egységárat, a nettó árat, az áfát és a bruttó árat.  
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Elektronikus, e-mailben történő árajánlat esetén is jól behatárolható módon érvényesülnie kell ezeknek a 

paramétereknek.  

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök és szolgáltatások esetén az írásos ajánlat kiváltható 

nyilvánosan közzétett árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja, szálláskereső portálok, ár-

összehasonlító oldalak). Ebben az esetben a beszerzés dokumentálása elektronikusan történik (pl.: online felületekről 

dátummal ellátott képernyőkép mentéssel – 3 darab). Az alátámasztó dokumentumokból (árajánlatok, kimutatások) 

egyértelműen megállapíthatónak kell lenniük a beszerzés műszaki-szakmai paramétereinek. 

Tárgyát tekintve mentes a piaci ár igazolása alól: 

• közüzemi szolgáltatások költsége és díja, 

• hatósági díjak, adók, közterhek, 

• helyi és helyközi utazás szabott áras szolgáltatásai 

 

6. Támogatási kérelem benyújtása:  

 

A Támogatási kérelem benyújtása az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Operatív Támogatáskezelő és Támogatásellenőrző Rendszerén (a továbbiakban: OTTER) keresztül történik. A 

Támogatási kérelem benyújtása a benyújtási határidőig a megadott formai és tartalmi követelményekkel lehetséges. A 

formai és tartalmi követelményeknek nem megfelelő Támogatási kérelem elutasítható, vagy ha a hibák, hiányosságok 

olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, a támogatást igénylő hiánypótlásra kerül felszólításra. A 

határidő után benyújtott támogatási kérelmek elfogadása nem lehetséges.  

 

7. A Támogatási kérelem elbírálása:  

 

A beérkezett Támogatási kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.  

A beérkezés dátuma nem befolyásolja a döntést. 

 

8. Támogatás biztosítása:  

 

A támogatás nem visszatérítendő, egy összegben, előlegként kerül folyósításra.  

 

9. Fenntartási időszak, üzemeltetési feltételek:  

 

A támogatást igénylő vállalja a megépített bringapark rendeltetésszerű fenntartását, folyamatos karbantartását és 

üzemeltetését a pénzügyi és szakmai beszámoló (a továbbiakban: Beszámoló) elfogadásától számított legalább 5 éves 

időtartamig (a továbbiakban: fenntartási időszak).  

A MAKETUSZ a fenntartási időszakban évente ellenőrzést végez a pálya helyszínén.  
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Amennyiben az ellenőrzést végző szervezet a pályán a használatot akadályozó, élvezeti értékét jelentősen rontó vagy 

balesetveszélyes részt, elemet talál, felszólítja üzemeltetőt annak javítására, a hiba mértékétől függően a pálya 

lezárására. Amennyiben üzemeltető nem gondoskodik a hiba elhárításáról 15 napon belül, úgy a MAKETUSZ jogosult a 

hibát üzemeltető költségére javíttatni. A pálya környezetének rendben tartása (fűnyírás, környezetbarát szerekkel 

végzett gyomirtás, szükség esetén újrafüvesítés, szemét elszállítása, eszközök állagmegőrzése, karbantartása) szintén az 

üzemeltető feladata.  

 

A Támogatást igénylő egyéb kötelezettségei:  

 

A Támogatást igénylő vállalja, hogy a fenntartási időszakban évente legalább 2 alkalommal ingyenes rendezvényt 

szervez a bringaparkban, amelyekről beszámol a fenntartási jelentésben. 

A rendezvényről előre írásbeli tájékoztatást küld a MAKETUSZ részére, a rendezvényről készült beszámolót és 

fotódokumentációt pedig az éves fenntartási jelentéssel együtt eljuttatja a Támogató részére.  

A Támogatást igénylő a fenntartási időszakban biztosítja az ingyenes és korlátozás nélküli használatot.  

Támogatást igénylő vállalja, hogy jól látható helyre tájékoztató táblát helyez ki legalább a fenntartási időszak végéig.  A 

kötelező tájékoztatás specifikációját és az Aktív Magyarország logót a Támogatói okirat melléklete tartalmazza. 

 

A támogatás benyújtásának műszaki követelményei:  

A programban megvalósítani kívánt bringaparkoknak a felhívás mellékletét képező 1. számú mellékletben szereplő 

elvárásoknak kell megfelelni.  

 

10. A Támogatási kérelem részeként benyújtandó dokumentumok:  

 

1. a fejlesztéssel érintett megvalósítási helyszín(ek) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (elegendő a „szemle 

típusú” másolat)  

2. idegen tulajdonon megvalósuló fejlesztés esetén tulajdonosi hozzájárulás (amennyiben vagyonkezelt területen 

a vagyonkezelő - a tulajdonos felhatalmazása alapján - a tulajdonos nevében a fejlesztéshez való hozzájárulás 

tárgyában eljárhat, vagyonkezelői hozzájárulás) a fejlesztés megvalósításának támogatása és a kötelező 5 éves 

fenntartási időszakban az üzemeltetéshez való hozzájárulás tárgyában 

3. önkormányzat vagy önkormányzati szerv esetében az önkormányzat támogató írásos testületi döntésének 

csatolása a Támogatási kérelem benyújtásáról, valamint a saját forrás biztosításának bemutatása 

4. A bringapark projekt bemutatása: 

a. a település, a helyszín, a bringapark közelében lévő kiszolgáló épületek bemutatása  

b. helyszínrajz (a bringapark területre való illesztésével), a gyakorlatban is könnyen beazonosítható 

képpel, térképpel 

c. bringapark műszaki terv, látványterv (3D nézet előny) a park méreteivel (felül és oldalnézet)  

d. költségvetéssel alátámasztott tervdokumentáció 
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e. bringapark tervezési/építési referenciával rendelkező tervező bemutatása  

f. kivitelezés tervezett időbeli ütemezése  

továbbá:  

g. pumpapálya esetén: rétegrend, hosszmetszet, kanyarívek külső rádiusza,  

h. bmx racing pálya esetén: hosszmetszet,  

i. triál pálya esetén: felhasznált eszközök (akadályok) listája és pályatípusok, a Magyar Kerékpáros 

Szövetség Triál szakága által jóváhagyott pályaterv,  

5. Támogatást igénylő létesítő okirata (pl. alapító okirat, alapszabály, társasági szerződés), 

6. Támogatást igénylő nyilvántartásba vételének igazolása (pl. cégbírósági bejegyzés, civil szervezetek 

nyilvántartása, törzskönyvi nyilvántartás), 

7. Támogatást igénylő képviseletében aláírásra jogosult személy(ek) 90 napnál nem régebbi aláírási címpéldánya.  

 

11. Pénzügyi elszámolás:  

 

A támogatás megvalósítását követően a Beszámoló benyújtása a támogatási kérelem beadásához hasonlóan az OTTER 

felületen keresztül történik. A támogatás keretében záró pénzügyi és szakmai beszámoló formájában egyszeri 

elszámolásra van lehetőség. Az elszámolás során a támogatás terhére elszámolni kívánt számviteli bizonylatokat 

záradékolni szükséges. Az egyes bizonylatokon szereplő teljes szolgáltatási díj vagy anyagköltség megosztható, lehet 

csak részben elszámolni a támogatás keretében, így az el nem számolt összeget a kedvezményezett a saját erő 

felhasználása keretében is elszámolhatja. A beszámoló benyújtását megelőzően a MAKETUSZ nyilatkozata szükséges a 

projekt megvalósulásáról, aki korrekciót kérhet és javaslatot tehet az elszámolni tervezett összeg mértékére a 

megvalósult műszaki tartalom alapján.  

 

12. Az Országos Bringapark Program 2023 időrendje, határidői:  

Támogatási kérelem 
benyújtási időszak  

kezdő napja 
Benyújtási határidő 

Megvalósítási időszak 
legkorábbi  

kezdő dátuma 

Megvalósítási időszak 
legkésőbbi  

záró dátuma 

Beszámoló benyújtásának 
határideje 

2023. január 30. 2023. február 17. 2023. január 1. 2023. december 31. 
Megvalósítás  

záró dátumától 
számított 2 hónap 

 

A Támogató fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást indokolt esetben módosítsa, felfüggessze vagy visszavonja, melyről 

közleményt tesz közzé. A Felhívás visszavonása esetén az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

 

 

13. Kapcsolattartás:  

A Támogatási kérelemmel kapcsolatos további kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tud tájékozódni:  
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1. Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos kérdések:  

bringapark@maketusz.hu; +36 70 984 1093  

2. Pénzügyi, jogi, valamint a Támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos kérdések:  

tamogatas@aofk.hu  

 

14. Mellékletek és segédletek: 

1. számú melléklet - Támogatható attrakciók és azok műszaki követelményei 
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1. számú melléklet 

 

Támogatható attrakciók és azok műszaki követelményei 
 

Kerékpáros pumpapálya 

 

A kerékpáros pumpapálya általában szilárd burkolatú körpálya, amely dombokat és döntött 

kanyarokat tartalmaz. A bringás nem pedálozással, hanem jól időzített testmozgással (pumpálással) 

mozgatja a kerékpárt.  A pumpapálya akkor jó, ha használója saját lendületéthasználva, tekerés nélkül tud 

körbe-körbe haladni rajta. A pumpapályákat életkori megkötés nélkül, a legváltozatosabb tudású bringások 

is használni tudják. 

 

Elvárt műszaki paraméterek: 
 

- a nyomvonal legkisebb szélessége 1,5 méter, 

- a nyomvonal hossza legalább 100 méter, 

- kettő egymást követő hullám csúcstávolsága minimum 3 méter, 

- a hullámok minimális magassága 30 cm, amely a nyomvonal legalacsonyabb pontjától számítandó, 

- a kanyarok külső ívének minimális magassága 100 cm, amely a nyomvonal legalacsonyabb pontjától 

számítandó, 

- a nyomvonalat minimum 7 cm vastagon aszfalttal kell borítani, 

- a pálya szélétől – kívül – 3 méteres védőtávot kell tartani, 
- a pálya javasolt indulóhelyét és irányát meg kell jelölni, 

- a pálya burkolatának és alépítményének víztelenítését meg kell oldani, 

- a pálya földművének (oldal és háttöltéseinek) rézsűhajlása minimum 1:1,5-es hajlású legyen, 

- csak helyszínen kivitelezett pálya építhető, előregyártott elemek nem építhetők be. 
- építéshez esetleg használt zsalu és ideiglenes szerkezetek nem maradhatnak a pálya földművében, 

illetve pályaszerkezetében, 

- Az általános tervezési elvek, földmű, javító és fagyvédő rétegek, valamint a pályaszerkezet 
alaprétegének tekintetében az Útügyi Műszaki Előírásokat kell alkalmazni. 

 

A beruházásban résztvevő tervezőkkel, kivitelezőkkel szembeni elvárás: 

 

- A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei feleljenek meg az Útügyi Műszaki előírásoknak, 

illetve rajzi részek tekintetében tartalmazza az egyértelmű kivitelezéshez szükséges releváns 

tervlapokat, 

- Tartalmi szempontból elengedhetetlenek olyan eseti munkarészek, melyeket a helyszíni adottságok 

specifikálnak. A talaj vizsgálata, szükség szerint Talajvizsgálati jelentés készítésével, a pálya 

víztelenítésének megoldása, jogszabályok szerinti kezelése, számítással történő alátámasztása. 
Balesetvédelem és szükség szerint forgalomtechnika, 

- A víztelenítést a végleges befogadóig meg kell oldani, szikkasztás esetén annak alkalmasságát igazolni 

szükséges, 

- A terület közmű helyzetét tisztázni kell, a szükséges közműegyeztetéseket el kell végezni, 
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- Tervezni szükséges a földművet (esetleg talajcserét vagy stabilizálást), fagyvédő réteget és az 
útalapot, 

- A pumpapályák sajátos vonalvezetése és felületi kialakítása miatt az Útügyi Műszaki Előírásoktól 
tervezhető és alkalmazható eltérő aszfalt bedolgozási technológia, 

- A tervező (ill. tervezői team) rendelkezzen a pumpa pálya tervezésében referenciával, 

- A terveket a Szövetséggel jóvá kell hagyatni. 

 

 

A pumpapályák elvárt minimum pályaszerkezete: 

 

- 3,0-4,0 cm AC 8 kopó (N), vagy annál magasabb minőségű aszfalt kopóréteg, Javasolt a kisgépekkel 

jól tömöríthető kőváz. Ahol várható nagy számú roller és más kisebb kerekű eszköz jelenléte, ott 
tervezhető az AC 4 kopóréteg is, referencia bemutatásával, 

- 4,0-5,0 cm AC 11 kötő (N)kötőréteg, vagy a kopó réteg AC 8 anyagából építve. Összes aszfalt réteg 

min. 7,0 cm, 

- min. 15,0 cm mechanikailag vagy hidraulikusan stabilizált alapréteg, min E2=80N/mm2, Tt<2 

- min. 15,0 cm méretezett fagyvédő réteg beépítése, 
- A mechanikai stabilizációs alapréteg (pl. M-es), vagy ennél magasabb minőségű jól tömöríthető 

zúzottkövek, inert anyag tartalma a Z és ZK zúzottkő alapanyag halmazok előírásai szerint,  

- Az altalaj elvárt teherbírása E2min=40 N/mm2, 

- Földmű humuszmentes, tömörített, illetve szükség szerint stabilizált altalaj. A tervezés és építés 

során a felhasznált anyagok minősége és terítési vastagságai, valamint az anyag minőségi elvárásai a 
vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások alkalmazandók, 

- Az útépítési aszfaltkeverékeknek (mint anyag) ki kell elégíteniük a hatályos Útügyi Műszaki 
Előírásokban foglalt követelményeket, 

- A végső felületnek zökkenőmentesnek, zárt sima felületűnek kell lennie, minimalizálni szükséges a 

munkahézagok számát is. 

 

A kivitelezővel, kivitelezéssel szembeni elvárások: 

 

- A pálya tervezőjének és kivitelezőjének vagy felelős műszaki vezetőjének pumpapálya építési 
referenciával kell rendelkeznie 

Kivitelező a munkák megkezdéséhez elkészíti: 
- a munkára specifikált Minőségbiztosítási és Mintavételi tervet 

- a munkára specifikált Technológiai Utasítást 

- az alkalmazni kívánt anyagok bemutatását 

Ezeket a megrendelővel, illetve a MAKETUSZ műszaki ellenőrével elfogadtatja. 
- A munkarészek eltakarása előtt kivitelező eltakarási engedélyt kell kérnie a műszaki ellenőrtől, 
- Az aszfaltokat termosz kocsival szükséges a keverőtelepről a beépítés helyszínére szállítani, 

- A pálya sport használati alkalmasságának biztosítása érdekében az alépítmény elkészülte után, az 

aszfaltozás előtt, sport szakmai ellenőrzést kell kérni, az esetleges bontással járó korrekciók 
érdekében, 

- Az építéssel kapcsolatos felmerülő hatósági, illetve üzemeltetői/kezelői munkakezdési 
bejelentéseket/engedélyeket a munka megkezdéséig meg kell tenni, meg kell szerezni.  
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A kivitelezői szerződés kötelezően elvárt tartalmi elemei: 
 

- Ezen kiírásban szereplő műszaki paraméterek alkalmazása, 

- Min. 5 éves garanciavállalási nyilatkozat (vagy a kivitelező, vagy a fenntartó, vagy mindkét részről 
megosztva), 

- Beruházásra és kivitelezőre vonatkozó kötelmek szerződésben való megjelenítése, 

- A kivitelezési munkákra elektronikus Építési Naplót kell megnyitni, 

- Az elektronikus építési naplóhoz projekttámogató részére (MAKETUSZ) hozzáférést biztosítani 

szükséges. 

 

A kivitelezés ellenőrzése: 
 

A kivitelezéshez elektronikus építési naplót kell nyitni, amelyet az önkormányzat vagy a MAKETUSZ által 

megbízott műszaki ellenőr nyit. 
A projekt műszaki ellenőrét a MAKETUSZ választja ki,aki sportszakmai oldalról az iránymutatást a 

Szövetségtől kapja. A MAKETUSZ kollégája adott pályatípus szakértője, aki a sportszakmai és a gyakorlati 
életből gyűjtött tapasztalatokkal, instrukciókkal látja el a helyi műszaki ellenőrt, ezzel segítve munkáját. 
 

A kivitelezés sportszakmai és műszaki ellenőrzését a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség végzi. 
A Szövetség delegáltja a következő fázisoknál kell, hogy a helyszínen legyen: 

- építés megkezdése előtt 
- ívek és dombok elkészülte után (már tömörített állapotban), aszfaltozás előtt 

- aszfaltréteg kiépítése után 

 

Elhelyezési javaslat: 

 

A terület kiválasztásakor elsődleges kritérium a településközpontú tájolás. Előnyt jelent, ha például iskolák, 
óvodák közelében épül kerékpáros pumpapálya. 

Célszerű már megépült kerékpárutak útvonalába csatlakoztatni, hogy kerékpárral könnyen megközelíthető 
legyen, ugyanakkor parkolóhelyek számát a felhasználók számához kell igazítani. Mivel kevés ilyen típusú 

pálya van, számítani kell az autóval érkező látogatókra is. 
Kritérium még a 200 méteres körzetben található mosdó, büfé, konditerem vagy KRESZ-park, de minimum 

egy ivókút megléte/kiépítése. 

A balesetvédelmi előírásoknak megfelelően kötelező kihelyezni a biztonsági előírásokat, gyalogosoknak a tiltó 
táblákat. 
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Egyéb hasznosítási lehetőségek: 

 

Az elsődleges funkció a kerékpárosok kiszolgálása, de kialakítható olyan pályarendszer is, melyet a 

görkorcsolyások, gördeszkások, vagy éppen a rollert használók is igénybe tudnak venni. Megfelelő helyszín 
esetén a létesítmény a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeit is ki tudja szolgálni. 
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BMX cross pálya 

 

A BMX (Racing) sportág a legtöbb újkori sportágakhoz hasonlón az Egyesült Államokból származik, ahol 

azzal a céllal hozták létre, hogy azok a tehetséges fiatalok, akik nem rendelkeztek megfelelő anyagi háttérrel 
a motorkrosszozáshoz, egy könnyen kezelhető, fordulékony kerékpárral művelhessék azt, amit motokrosszos 

társaik. Ebből származtatható a BMX név is, melynek első betűje a „B” a kerékpárt, az „M” a motort és az „X” 
a kettő keresztezését jelöli. A BMX Racing, a fiatalok egyik kedvenc szórakozása, szinte minden téren, parkban 

látni lehet kétkerekűeken ügyeskedő gyerekeket. 
 

Műszaki kivitelezésnél elvárt paraméterek megadása: 
 

- a pályát önmagába nem visszatérő nyomvonal szerint kell kialakítani. A pálya hosszirányú méretének, 
a tengely mentén minimum 300, maximum 400 méternek kell lennie, 

- a pálya eleje legalább 10 méter széles, és sehol nem lehet 5 m-nél keskenyebb; 

- a pályára tetszőleges számú akadályt lehet elhelyezni, melyeket úgy kell kialakítani, hogy 
balesetmentesen és biztonságosan teljesíthető legyen minden korosztály számára. 

 

A pálya 300-400 m hosszú, általában három-négy kanyarral és hat-tíz ugratóval épített, rajtdombbal ellátott 

létesítményt foglal magába. A kanyarok a sebesség jobb kihasználása érdekében döntöttek, az ugratók 

hosszúsága akár tíz méter is lehet, de a kisebb 5-6 méteres ugratók a jellemzőek. Amennyiben versenyt 
rendeznek, egy-egy futama egykörös, vagyis a rajtgéptől a célig tart. A rajtgépet a megfelelő sebesség 
mielőbbi felvétele érdekében egy 4-8 m magas rajtdombra építik. Valamennyi életkorú fiatal számára 

használhatóvá kell tenni a létesítményt. Manapság már futóbiciklivel rendelkező 3-4 éves korú gyermekeknek 

is szerveznek programokat, illetve zajlanak kerékpáros oktatások. 

 

Részletek: 

a) Indítódomb 

- Az indítódombnak legalább 10 méter szélesnek és legalább 5 méter magasnak kell lennie 

 

b) Startkapu 

- A startkapunak legalább 10 méter szélesnek kell lennie. 

- A kapunak legalább 50 cm magasnak kell lenni és függőleges helyzetben merőleges, a feljáró dőlésére, mely 
a kerékpár kerekeit tartja a startpozícióban. 

- A starthelyeknek 1- 8 világosan kell látszaniuk a kapukon. 

 

c) A kezdeti egyenes pályaszakasz 

- A kezdeti egyenes pályaszakasznak legalább 40 méter hosszúnak kell lennie. 

- A kezdeti egyenes pályaszakasz első akadálya az első emelkedő aljától és az első forduló / kanyar legelejétől 
/ legalább 20 méterre kell, hogy legyen. 

 

d) Az első kanyar 

- Bármilyen irányú lehet és olyan éles, hogy minden korosztály biztonságosan hajthasson bele, illetve 

hagyhassa el akár versenysebesség mellett. 
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- Az első kanyartól a pályának legalább 6 méter szélesnek kell lennie, amely egy olyan egyenes mentén 

mérendő, amely a kanyar belső ívének sugarától a külső ív sugaráig tart. 
 

e) Kanyarok és akadályok 

- A pályán legalább 3 kanyarnak kell lennie. 

- Minden kanyarnál legalább 6 méter szélesnek kell lennie a pályának. 

- Minden akadálynak, korosztályra való tekintet nélkül biztonságosnak kell lennie. A fiatalabb „versenyzők” 
képességeit is szem előtt kell tartani, amikor az idősebbek számára tervezünk valami különösen kihívó 
akadályt. Az első egyenes pályaszakaszon legalább 10 méter kell, hogy legyen a távolság két akadály között.  
 

f) A célvonal 

- A célvonalat világosan kell jelölni. 10 cm széles fehér vonal, amely a pálya egyik szélétől a másik széléig tart.  
A célvonal vagy a pálya más része fölött elhelyezett zászlóknál ügyelni kell arra, hogy elég magasan 

helyezkedjen el. 

 

A kivitelezés ellenőrzése: 
 

A kivitelezés sportszakmai és műszaki ellenőrzését a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség végzi. 
A Szövetség delegáltja a következő fázisoknál kell, hogy a helyszínen legyen: 

- építés megkezdése előtt 
- ~60%-os készültségi foknál, 

- a projekt elkészülte után. 
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erdei kerékpáros egynyomos pálya 

 

A singletrail (erdei kerékpáros egynyomos pálya) fejlesztés alapvető és elsődleges célja, hogy minden réteg 
számára megteremtse az erdőben való kerékpározás lehetőségét, egyértelműen kijelölt pályákon, 
behatároltan, kontrollált körülmények között, kiépített biztonságos infrastruktúrával, technikai kihívásokkal, 

a természetes közeg minimális befolyásolása/alakítása révén, megadva a felhasználónak az erdő-élményt.  

 

Tervezett létesítmény részletes ismertetése: 

 

A tervezett létesítmény egy erdei kerékpáros ösvény, közjóléti létesítmény, melyek használata ingyenes. A 

pálya nem szilárd burkolatú, a kivitelezés során az ösvényre csak természetes anyag kerülhet, amely a 

vízelvezetést és/vagy stabilitást szolgálja. Az nyomvonal 0,5 – 1,5 m szélességben (helyi adottságoktól 

függően) kerül kialakításra. A nyomvonal légkeresztmetszetét (belógó ágak, bokrok levágása) legfeljebb 2 

méteres szélességben kell kitisztítani, az esetleges esések miatt ez a szükséges biztonsági távolság. A pálya 

magassági vonalvezetése és kiépítése a természetes domborzati viszonyokhoz igazodik. Földművek (pl. 
ugratók) természetközeli megoldásokban jelenhetnek meg, és ezek kiépítésekor külön bukózónát kell 

biztosítani. A pálya kialakítása során 30 cm-nél nagyobb mélységű talajbolygatás nem valósulhat meg. Fontos 

kritérium a talajeróziót megakadályozó építési technikák alkalmazása. (Völgyoldal keresztirányú lejtése 3-5%, 

egyenes szakaszok lejtése, ne legyen meredekebb, mint a hegyoldal lejtésének a fele.) A pályát úgy kell 

kialakítani, hogy csapadékos időszakban is járható legyen és az eróziónak ellenálljon. 

Az erdei kerékpáros egynyomos pályáknál az erdőtörvényt, a 51/2020. (X. 16.) AM rendelet az erdőről, az 
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 

21.) FM rendelet módosításáról kell figyelembe venni. 

 

A kivitelezés ellenőrzése: 
 

A kivitelezés sportszakmai és műszaki ellenőrzését a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség végzi. 
A Szövetség delegáltja a következő fázisoknál kell, hogy a helyszínen legyen: 

- építés megkezdése előtt 
- ~60%-os készültségi foknál, 

- a projekt elkészülte után. 

 

Több pálya létesítése esetén azok közötti átjárást, illetve a kezdő pontokra történő visszatérést transzfer utak 
biztosítják, melyekhez meglévő és kerékpáros forgalomra engedélyezett erdei utakat kell igénybe venni, így 

ezeken módosítás, beavatkozás nem történik. 

 

A pályák elején fa szerkezetű beléptető kapukat kell elhelyezni a szükséges információkkal. Mentési pontok 
kijelölése szükséges. 

 

A pályák végén és a turistautak keresztezésénél fa szerkezetű lassító elemeket szükséges telepíteni, a 

kereszteződést figyelmeztető táblával jelezni. 
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Amennyiben a pálya teljes hosszának átlag lejtése nem haladja meg a 4%-ot, úgy minimum 50 m-enként 

valamilyen elem, akadály építése szükséges. 

 

Továbbá információs táblák kihelyezése is indokolt lehet. 

 

Műszaki kivitelezésnél elvárt paraméterek megadása: 
- Tengerszint feletti magasság: start és cél (m) 

- Meredekség és pályahossz (m) 

- Átlagos hosszirányú lejtés (%) 

- Átlagos pályaszélesség (m) 

- Felszíni víz elvezetésére tett intézkedések 

- „Singletrail” ösvényekre végtelen számú pálya-terv készíthető, változó pálya ívekkel, szélességgel és 
lejtéssel, így a szerződéskötés feltétele az alábbi dokumentációk benyújtása: 

- A tervek benyújtásakor a projekt műszaki tartalmát műszaki tervekkel és látványtervekkel szükséges 
bemutatni. 

- Helyszínrajz, helyrajzi számokkal, projektterv egyértelmű jelölése. 
- A nyomvonalterv ±5 méteres pontos alaprajza és műszaki leírás. 
- Építésre vonatkozó költségterv. 

- Tervezett pálya-kapacitásának meghatározása. 

- Pálya kivitelezésének időbeli ütemezése. 
- Működési-, működtetési-, üzemeltetési javaslat. Példák hasonló terepkerékpár pályákra: 

- podsmrkem.singltrek.cz, www.wexltrails.at 
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dirt/freeride pálya 

 

A dirtjump az extrém kerékpározás egyik válfaja, ahol a kerékpáros mesterségesen kialakított ugratókon 

és egyéb elemeken trükköket mutat be. A kerékpározás ezen műfaja a levegőben bemutatott trükkökre 
összpontosít, ahol a kerékpáros megtanul magabiztosan ugratókon biciklizni és összetett trükköket 

végrehajtani. 

 

A kivitelezés ellenőrzése: 
 

A kivitelezés sportszakmai és műszaki ellenőrzését a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség végzi. 
A Szövetség delegáltja a következő fázisoknál kell, hogy a helyszínen legyen: 

- építés megkezdése előtt 
- ~60%-os készültségi foknál, 

- a projekt elkészülte után. 

 

Tervezett létesítmény részletes ismertetése: 

 

A dirtjump pálya különböző pályaelemekből álló ugratósor, eltérő szintek szerint szétválasztva. A pálya 
lehetőséget kell adjon a kezdő kerékpárosnak az ugratás alapvető elsajátítására, a haladó kerékpárosoknak 
pedig a trükkök biztonságos gyakorlására. A kezdő és a haladó kerékpáros igényeit egy közös ugratósor nem 
tudja kielégíteni, ehhez a képességek szerinti pályák biztosítása szükséges.  

 

Ugrató fajták 

Az ugratók egy kidobóból állnak, ami segít a kerékpárosnak a levegőbe emelkedni, és ott trükköket 
végrehajtani. A kidobó lehet földből vagy fa/fém építményből. A fa/fém kidobó esetében a pálya 
karbantartási igénye jelentősen csökken. A földből készült kidobókat időről-időre újra kell formálni az időjárás 
és egyéb behatások miatt. Az ugratók leérkezője egy földből készült lejtő, amelyre a kerékpáros az ugratás 
után leérkezik. Az érkező magassága legtöbb esetben nagyobb a kidobó magasságánál (15%), hogy 
biztonságosabbá tegye a trükkök utáni érkezést. A kidobótól extrém mértékben eltérő magasságú érkezővel 
rendelkező ugrató az úgynevezett step-up. A step-upon a trükkök gyakorlása még könnyebb és 

biztonságosabb.  

 

Asztalos ugrató 

Az asztalos ugrató egy kidobóból és egy leérkezőből áll, amit egy sík köt össze, hogy a kerékpáros akár ugratás 
nélkül biztonságosan át tudjon gurulni. Ezen az elemen lehet elsajátítani az alapvető ugratási képességeket, 
és a trükkök akár az ugrató tetejére történő gyakorlásával is biztonságosabbá tehetők. Ezek az elemek nagyon 
hasznosak minden méretben, minimum egy MTB hosszúságúaktól kezdve. Felső határ nincs, lehetőséget 
lehet adni a minél nagyobb ugrató abszolválására. 

 

Dupla ugrató 

A dupla ugrató egy kidobóból és egy leérkezőből áll. Ezen már csak haladó kerékpáros tud biciklizni, az 
ugratón nem lehet átgurulni, minden esetben át kell ugrani.  
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Egyéb trükközésre alkalmas elemek 

A fenti két fajta elemen kívül lehetőség van összetett elemeknek a létrehozására is, ahol a fő szempont a 
kerékpáros lehetősége minél kreatívabban megmutatni a már megtanult trükkjeit. 
 

A pálya szerkezete 

A pálya a fenti főbb elemeket tartalmazza. Az ugratók egymás után helyezkednek el, maximum egy ugrató 
hossznyit kihagyva, hogy az ugratás folytonosságát a pálya végéig megtartsa. Az ugratók között egy-egy 

hullám, döntött kanyar segíthet a lendületet megtartani. Szükségszerű több ugratósort építeni a kezdőknek 
és a haladóknak.  

 

Indító 

Az indító egy domb vagy fa/fém építmény, ami a kezdő lendületet adja a kerékpárosnak, hogy aztán tekerés 
nélkül tudjon az ugratókon végig érni. 
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Kerékpáros triál pálya 

 

A triál a kerékpározás egyik leglátványosabb szakága, ahol a kerékpárosok lehetetlennek tűnő ugrásokat és 
egyéb trükköket hajtanak végre. A pálya elemei a természetből – nagy méretű kövek – vagy egy építkezés 

alapanyagai közül kerülnek ki. 

 

Elvárt műszaki paraméterek: 

 

- szilárd burkolattal ellátott vagy burkolat nélküli pálya, 

- bekerített vagy egyértelműen elhatárolt pálya, 

- alapterület: minimum 100 nm, 

- felhasznált szikla mérete: 0,4 – 2,5 méter átmérő között, 
- felhasznált beton elemek: mélyépítő, útépítő betonelemek, beton talpfa, 

- fa elemek: farönk, talpfa, gerenda, EUR raklap, speciális „teli” raklap, rétegelt lemez/OSB lap, 

- egyéb elemek: pl. kábeldob, konténer, 

- nagy átmérőjű gumiabroncsok 

 

A pálya tervezőjének és kivitelezőjének triál pálya építési vagy referenciaként szolgáló triálos sportmúlttal 

kell rendelkeznie. 

 

A kivitelezés ellenőrzése: 
 

A kivitelezés sportszakmai és műszaki ellenőrzését a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség végzi. 
A Szövetség delegáltja a következő fázisoknál kell, hogy a helyszínen legyen: 

- építés megkezdése előtt 
- ~60%-os készültségi foknál, 

- a projekt elkészülte után. 
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BMX freestyle pálya 

 

A BMX parkegy speciális akadályokkal ellátott terület, ahol a BMX-esek látványos ugratásokat és egyéb 

trükköket végeznek. A speciálisan kialakított pályákra a versenyzők biztonsága érdekében van szükség, hogy 
ott gyakorolhassanak vagy versenyezhessenek. 
 

A pálya: 

- alapesetben a pálya alakja négyzet vagy téglalap, 

- a parknak teljesen sík felületre kell épülnie, burkolata szilárd, sérülésmentes (beton, aszfalt, beltéren 

préselt falemez; kültéren vízálló, csúszásmentesborításúnak kell lennie), 

- az akadályok átlagmagasságának a 150 cm-t el kell érnie (a korlát nem számít bele az akadályok 

magasságába), 

- a versenyek lebonyolítására tervezett parkok mérete legalább 15 x 25 méter, viszont a 60 métert 

nem haladhatja meg egyik dimenziója sem. (Gyakorló pálya esetén a kisebb alapterület is 

megengedett.), 

- az akadályok elrendezésének lehetővé kell tennie, hogy az akadályok egymás után teljesíthetők 
legyenek, így egy saját futamot lehessen összeállítani, ami trükkökből és ugrásokból áll, 

- a pálya elemei nem veszélyeztethetik a versenyzők testi épségét, ezért nem lehetnek hegyes, éles 
elemek, 

- akadály: olyan elem, amely kiemelkedik a síkból, amelyre építették, 

- a BMX parknak nevezhető attrakció minimum 6 akadályt tartalmaz, 

- jelentkező lakóövezetben köteles zajcsillapított pályát építeni. 
 

A kivitelezés sportszakmai és műszaki ellenőrzését a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség végzi. 
 

A pálya tervezője és kivitelezőjének vagy felelős műszaki vezetőjének BMX park építési vagy referenciaként 
szolgáló BMX freestyle sportmúlttal kell rendelkeznie. 
 

A kivitelezés ellenőrzése: 
A kivitelezés sportszakmai és műszaki ellenőrzését a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség végzi. 
A Szövetség delegáltja a következő fázisoknál kell, hogy a helyszínen legyen: 

- építés megkezdése előtt 
- ~60%-os készültségi foknál, 

- a projekt elkészülte után. 
 

Alapvető akadályok 

 

Negyed cső 

Rámpa, amelyet a versenyzők az irány megváltoztatásához használnak a 
sebességük elvesztése nélkül.  

Egy negyed cső magassága minimum 180 cm, szélessége legalább 300 centiméter 

(az ív teteje nem érheti el a függőlegest). Az ilyen negyedíveket különböző 
módokon lehet kombinálni, például helyet hagyva két ilyen elem között már 
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transzfer ugrás is kivitelezhető egyik ívről a másikra. Amennyiben a negyed cső az ugróbox előtt helyezkedik 
el a magassága legalább 220 cm kell, hogy legyen. 

 

Spine 

Olyan akadály, ahol két negyedcső van egymásnak háttal fordítva, a tetején 
platform nélkül. Általában az ívek tetején egy minimális platform – 10-20 cm 

vízszintes felület (fa vagy cső) - határolja el egymástól a két ívet. 

Egy alap szintű parkban a spine magassága 150 centiméter és 200centiméter 

között lehet, szélessége pedig minimum 300centiméter kell, hogy legyen. A 

meredekség és a magasság határozza meg ennek az elemnek a nehézségi fokát. 

 

Doboz, vagyis a„box” 

Egy akadály, amely lehetővé teszi az egyik oldaláról a másikra való ugrást. 

Általában, ám nem törvényszerűen egy box felszálló oldala (másnéven az ugró 
oldal) meredekebb, mint az érkező oldal. Az enyhébb (kevésbé meredek) oldal 
megkönnyíti a leérkezést.  A box magassága legalább 150centiméter, a 

szélessége legalább 400 centiméter. Az ugró- és az érkező oldal között távolság 
2 és 4 méter között változhat. 

Fontos tudni, hogy ahhoz, hogy jóval nagyobb sebesség szükséges egy ilyen akadály megugrásához, éppen 

ezért jellemző, hogy ezt az elemet a BMX parkok közepére szokás helyezni. 

Az box teteje lehet sík vagy döntött, ezt minden esetben a pálya kialakítása dönti el. 

 

Step-up 

Egy elem, amelynél az ugró oldali ív alacsonyabb, mint az érkező oldal, tehát 
minden esetben magasabbra kell érkeznie a versenyzőnek. A két elem közötti 
magasság meghatározza a végrehajtható trükk nehézségét és technikáját. Az 

ugró és az érkező oldal között lehet helyet hagyni, de ez nem törvényszerű. 
 

Egy BMX parkban nem csak ezek az elemek fordulhatnak elő, számos más akadály is létezik, ezek csupán a 

leggyakoribbak, amelyek egy kezdőknek épített parkra jellemzőek.  
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Tervezői adatok: 

Paczolay András E.V.. 

Őrlő utca 11 2. emelet 10. ajtó 

andraspaczolay24@gmail.com 

+36306467115 

 

Műszaki leírás adatai: 

Terv típusa: Koncepció terv 

Kiadás dátuma: 2023.01.26 

 

Megrendelő adatok: 

Megrendelő neve: Bicske Város Önkormányzata 

Megrendelő címe: Bicske, Hősök tere 4, 2060 

 

Kivitelezés helyszíne: 

Bicske hrsz. 3131/6 
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1 Bevezető 
 

Pumpapálya műszaki jellemzői 

A pumptrack, magyarul pumpapálya, egy olyan változó méretű 
hullámelemekből és kanyarokból álló körpálya, amely egyaránt alkalmas 
kerékpározásra, gördeszkázásra, rollerezésre, görkorcsolyázásra, illetve 
bármilyen egyéb, saját erővel hajtott, kerekeken gördülő sporteszköz 
használatára. 

 

Létesítmény jellege 

Aszfalt burkolattal ellátott kör- és hullámpálya, alternatív 
nyomváltozatokkal, pályán belüli elágazásokkal, összeköttetésekkel épül. A 
létesítmény kerékpárral, görkorcsolyával, gördeszkával, rollerrel, vagyis 
minden emberi erővel hajtott, kerekeken haladó, sportolásra alkalmas 
eszközzel vehető igénybe. Célközönség életkortól és technikai tudástól 
függetlenül, a futóbiciklis gyermekektől, a profikon, versenyzőkön át, 
egészen az idősebb korosztályig. 

 

Pálya hossza:  158 m a nyomvonal középvonalán mérve 

 

Pálya szélessége: A burkolat szélessége az egyenesekben 160 cm. 
Kanyarokban, elágazásoknál és csatlakozási pontokon 
180 – 450 cm. A műtárgyak oldallejtései  
30-60°-os szögben kerülnek kialakításra. 

 

Pálya burkolata: Aszfalt burkolat egy rétegű 8 cm vastagságban AC8 
kopóréteg minőségű. 

 

Kanyarok mérete: A 8 db kanyarív külső rádiuszainak a méretei az 
alábbiak: 
K1: R4.50  K5: R4.00   
K2: R5.00  K6:R4.00   
K3: R4.50  K7:R4.00   
K4: R4.00  K8: R4.00 
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Rétegrend: A tömörített földmű tükrön rétegesen, töltőföld 
bedolgozásával kerülnek kialakításra az alépítmények, 
melyre a nyomvonalon 30 cm Z 0/22 (32) mechanikai 
stabilizáció. Aszfalt burkolat 1 rétegben, 8 cm AC8 
kopóréteg. A rétegrend lépcsőzetesen kerül 
kialakításra.  

  

Pálya hozzáférése: A pumpapálya minden felhasználó előtt nyitott 0-24 
órában. Sem kerítés, sem egyéb fizikai akadály nincs a 
pálya körül ezzel biztosítva a folyamatos hozzáférést. 
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2 Helyszíni felmérés 
 

A pumpapálya tervezése a terület alapos felmérésével kezdődik. A helyszín 
ismeretében meghatározásra került, hogy a tervezett nyomvonalhoz 
szükséges terület rendelkezésre áll. A felméréshez Leica Disto X4 
készüléket használtunk Leica DST360 kiegészítő egységgel. 

A felmérés követően a területen minden tereptárgy kirajzolódott. A pálya 
kialakítása során figyelemmel kellett lenni, a terület átszelő futókörre a 
futókör világítását biztosító lámpák oszlopaira. 

 

A következő drónfelvételek a pálya tervezett helyszínének jelenlegi 
állapotát szemlélteti. A futókör által határolt belső területen elegendő a 
hely pumpapálya kialakításához. 

 

 
1. ábra- Helyszíni felmérés I. 
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2. ábra- Helyszíni felmérés II. 

A lenti közműtérképről leolvasható, hogy a beruházás tervezett területén 
nem terül el semmilyen közmű, melyre a tervezés során oda figyelemmel 
kellene lenni. 

 

 
3. ábra- Bicske Szíve Park közműtérkép 

  



 

Kerékpáros pumpapálya (Bicske) 
 Koncepcióterv 

 

7. 
 

3 Pálya nyomvonala 
 

Az alábbi helyszínrajzon látható a pálya tervezett elhelyezkedése. 

 
4. ábra- Hullámos biciklipálya "pumpapálya" helyszínrajz (PA_Bicske_Helyszinrajz_01_2023-01-

16.pdf) 

 

A méretezett felülnézeti rajzon a pálya nyomvonala, hullámok 
csúcspontjai, tervezett kanyarok, építmények és szikkasztási pontok 
láthatóak. Ezeken felül leolvashatóak, a hullámok hosszúságai illetve 
magasságai, kanyarrádiuszok nagyságai, kanyarok magassága valamint a 
pihenők jellemző méretei. 
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5. ábra- Felülnézeti rajz (PA_Bicske_Koncepcio_Vazlat_02_2023-01-13.pdf) 

A felülnézeti rajzon túl a rétegrend szemléltetése érdekében egy kanyar 
metszetrajza segít. 

   
6. ábra-A-A metszet 
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4 Pálya vízelvezetése 
 

A pálya zavartalan használatához elengedhetetlen a vízelvezetés 
kialakítása. A szikkasztók építése folyami kavics (kulékavics) feltöltéssel 
történik, melyek méretének meghatározása előzetes kalkuláció alapján 
történik. A pálya nyomvonalának kialakítása is segít a megfelelő 
szikkasztásban, ugyanis a különböző elemekből (kanyarok, hullámok) a 
szikkasztók irányába történik a vízelvezetés. 

 

A szikkasztó pontok között geotextíliával burkolt drain csövek segítik a 
gyorsabb és hatékonyabb vízelvezetést. A szikkasztó pontok így egy 
hálózatot hoznak létre, mely a közlekedő edények elvét kihasználva 
tovább csökkenti annak a lehetőségét, hogy a pálya futófelületén a 
csapadékvíz megrekedjen. 

 

 
7. ábra- Szikkasztó területek 

A 7. ábra a pumpapálya szikkasztóinak vízgyűjtő területeit mutatja be. A 
különböző színekkel jelölt területek a következő felületekkel rendelkeznek 
négyzetméterben: 

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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𝐴𝐴1 =  55,09 [𝑚𝑚2] 

𝐴𝐴2 =  32,08 [𝑚𝑚2] 

𝐴𝐴3 =  40,81 [𝑚𝑚2] 

𝐴𝐴4 =  31,54 [𝑚𝑚2] 

𝐴𝐴5 =  26,54 [𝑚𝑚2] 

𝐴𝐴6 =  38,77 [𝑚𝑚2] 

𝐴𝐴7 =  39,87 [𝑚𝑚2] 

𝐴𝐴8 =  41,22 [𝑚𝑚2] 

𝐴𝐴9 =  41,86 [𝑚𝑚2] 

A szikkasztók méretének meghatározásához a legfontosabb jellemzőt, a 
terület éghajlati viszonyait kell figyelembe venni. 

Magyarországon a mértékadó fajlagos csapadék vízhozam (𝑟𝑟𝑇𝑇(𝑛𝑛)) az (MSZ 
04 -134) szabvány szerint 0,0159 - 0,0274 l/s . m2  

𝑟𝑟𝑇𝑇(𝑛𝑛)  ≈ 0,03  
𝑙𝑙
𝑠𝑠
𝑚𝑚2 

Ezzel az intenzitással a szabványban jelölt időintervallum alatt egységnyi 
felületre jutó vízmennyiség Magyarországon 9 mm.  
További számításainkban ℎ𝑟𝑟 = 10  [𝑚𝑚𝑚𝑚]. 

 

Ennek fényében minden szikkasztónak van egy hasznos térfogata, amit a 
következőképpen számítunk ki: 

𝑉𝑉ℎ = 𝐴𝐴 ∙  ℎ𝑟𝑟 

Ahol „A” a szikkasztandó terület, ℎ𝑟𝑟 pedig a korábban (szabvány alapján) 
meghatározott egységnyi felületre hulló csapadékmennyiség. 

A szikkasztó méretezésekor úgy számolunk, hogy egységnyi idő alatt a 
szikkasztáshoz felhasznált folyami kavics a szikkasztó névleges 
térfogatának 30%-át képes szikkasztani. 

𝑉𝑉𝑛𝑛 =
𝑉𝑉ℎ
0,3

 

Ahol Vn a szikkasztó valós, névleges térfogata és Vh a szikkasztó hasznos 
térfogata, amennyi vizet egységnyi idő alatt képes elszikkasztani. 

Az egyes területek névleges, valós térfogata a következő: 
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𝑉𝑉𝑛𝑛,1 =
𝑉𝑉ℎ,1

0,3
=
𝐴𝐴1 ∙ ℎ𝑟𝑟

0,3
= 55,09 =  1,836 [𝑚𝑚3] 

 

𝑉𝑉𝑛𝑛,2 =  1,069 [𝑚𝑚3] 

𝑉𝑉𝑛𝑛,3 =  1,360 [𝑚𝑚3] 

𝑉𝑉𝑛𝑛,4 =   1,051 [𝑚𝑚3] 

𝑉𝑉𝑛𝑛,5 =  0,885 [𝑚𝑚3] 

𝑉𝑉𝑛𝑛,6 = 1,292 [𝑚𝑚3] 

𝑉𝑉𝑛𝑛,7 =  1,329 [𝑚𝑚3] 

𝑉𝑉𝑛𝑛,8 =  1,374[𝑚𝑚3] 

𝑉𝑉𝑛𝑛,9 =  1,395[𝑚𝑚3] 

 

Azoknál a szikkasztóknál, melyeknek névleges térfogata nem éri el az 1 m3  
térfogatot, ott a szikkasztó méretének egy köbméterre történő 
felkerekítése javasolt. Ez a 7. ábra látható D5 szikkasztó pont. 

A többi szikkasztópont javasolt minimum térfogata 1,5 m3. 

 
8. ábra- Szikkasztó metszet 

 

A fenti ábrán egy szikkasztó keresztmetszete látható. A szikkasztó 
szélessége „a” illetve „b” valamint mélysége „h”. A szikkasztó oldalfalára 
150g/m2 szakítószilárdságú geotextília kerül, míg a belsejébe folyami, 
kulékavics. A szikkasztók befoglaló méreteit kiveteli tervezéskor úgy kell 
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meghatározni, hogy a névleges térfogatuk elérje a fent számított 
minimum értéket. 

A pálya nyomvonala mentén 9 darab szikkasztópont segítségével lehet a 
vízelvezetést biztosítani, ezek a pontok a 7. ábrán, valamint  a 
„PA_Bicske_Koncepcio_Vazlat_02_2023-01-13.pdf” rajzszámú koncepció 
vázlaton vannak feltüntetve.   
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5 Eszközök 
 

A pálya közvetlen környezetében bútorokat tervezünk telepíteni a 
nagyobb kényelem és a látogatók megfelelő kiszolgálása érdekében.  

A lenti listában a telepíteni kívánt eszközöket soroljuk fel. 

 

5.1 Pad 
 

 
9. ábra- Veron típusú pad 

 

Típus: Veron pad 

Jellemző méretek: 

Hosszúság: 185 cm 
Magasság: 84,5 cm 
Ülésszélesség: 61,5 cm 
Ülésmagasság: 45 cm 
Rögzítése: A talplemezen keresztül dübelezéssel történik.  
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5.2 Hulladékgyűjtő 
 

 
10. ábra- Hulladékgyűjtő 

 

Típus: Tiszántúli 

Jellemzői: 
 
Teljes magasság:120  cm 
Kapacitás: 50 liter 
A tartály magassága: 95 cm 
A tartály átmérője: 34 cm 
acélcső tartóoszlop tűzihorganyozás után porfestve 
1 mm-es perforált acéllemez edény csikk- elnyomóval, tűzihorganyozás 
után porfestve, inox kötő- elemekkel 
Rögzítés, ürítés: betonozással leemelhető, igény szerint zsáktartóval 
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5.3 Kerékpártároló 
 

 
11. ábra- Kerékpártároló 

Típus: Spárta 

Jellemzői: 

Pozíciók száma: 5 
Poziciók távolsága: 48 cm 
Két keréktartó elem távolsága: 10 cm 
Teljes hossz: 206 cm 
Teljes magasság: 30 cm 

  



 

Kerékpáros pumpapálya (Bicske) 
 Koncepcióterv 

 

16. 
 

5.4 Szerelőállvány 

 
12. ábra- Ibombo PRS SV1 szerelőállvány 

Típus: Ibombo PRS SV1 

Jellemzői: 

Magasság: 71 cm 
Mélység: 20 cm 
Szélesség: 12 cm 
 
Eszközök: 
PH2 kereszthornyos csavarhúzó 
5.5mm lapos csavarhúzó 
Állítható kulcs 0-32mm között 
Imbuszkulcs készlet 2-8mm között 
Gumileszedő: 2 db 
Pumpa, minden szelep típushoz (max. 10Bar) 
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5.5 Világítás 
 

 
13. ábra- SLK-R-15 napelemes kandeláber 

Szakmai jellemzők 

Termék megnevezése: Utcai napelemes kandeláber 1 karos kivitel 

Termék típusa: SLK-R-15 

Technológia: szigetüzemű LED technológiás utcai világítás 

Minősítés: CE (Európai Megfelelőség) 

Alkalmazott szabvány:MSZ EN 13201 
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14. ábra- Világítótest 

 

Világítótest 

15W Led 135 lumen / Watt 

Optikával szerelt SMD LED IP68 

Színhőmérséklet: természetes fehér 4000K 

Kimeneti fényteljesítmény: 2025 lumen 15W 

Üzemi feszültség: törpe feszültség 

Üzemi hőmérséklet: - 25 °C + 50 °C 

Mechanikai méretek: 560mm x 560mm x 400mm 

Alapanyaga: alumínium test, UV PC búra 

  

Napelem 

1db Luxor 170W polikristályos napelem 

Technikai adatok: 1db napelemre vonatkozóan 

Panel méretei: 1482x676x35mm 

Tömege: 11,5 Kg 

Maximális teljesítmény: 170 W 

Üresjárati feszültség: 23,17 V 

Névleges feszültség: 18,89 V 

Rövidzárási áram: 9,54 A 

Névleges áramerősség: 9,02 A 
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Töltésvezérlő elektronika 

Mppt töltésvezérlő intelligens Led driverrel. Megadott időtartományban 
lehetőség nyílik a fogyasztó fényáramának visszavételére 1 világítási 
ciklusban. 

Bemeneti feszültség: 12 /24 V 

Terhelhetőség: maximum 15A 

Túltöltés elleni védelem és mélykisülés elleni védelem 

Tokozás: IP 68 

Működési hőmérséklet: - 40 °C + 85 °C 

 

Akkumulátor 

1 db MWL 12V 90Ah AGM gondozásmentes akkumulátor 

Működési hőmérséklet: - 10 °C (- 20% CA) + 55 °C (0% CA) 

Elhelyezés: Talajba süllyesztett lehorgonyzóban szigetelt tartókeretben 

 

Kandeláber oszlop 

5500 mm magas, három lépcsőben szűkülő horganyzott acél kandeláber 
oszlop, (kültéri 

szinter bevonattal). 

Talplemez: 450x450x10mm, melegen hengerelt acéllemez 

Rögzítés: M16 horganyzott 8.8 keménységű acél csavarok. 

 

Garancia és szerviz 

Napelemre 12 év a teljesítmény 91,2%-ra, 20 év a teljesítmény 80,6%-ra. 

Akkumulátor: 3 év 

Vezérlés: 3 év. 

Lámpatest: 3 év. 

  



 

Kerékpáros pumpapálya (Bicske) 
 Koncepcióterv 
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6 Látványtervek 
 

 
15. ábra - Bicske Szíve Park Pumpapálya Látványterv I. 

 

 
16. ábra- Bicske Szíve Park Pumpapálya Látványterv II. 



 

Kerékpáros pumpapálya (Bicske) 
 Koncepcióterv 
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17. ábra- Bicske Szíve Park Pumpapálya Látványterv III. 

 

 
18. ábra- Bicske Szíve Park Pumpapálya Látványterv IV. 



 

Kerékpáros pumpapálya (Bicske) 
 Koncepcióterv 
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19. ábra- Bicske Szíve Park Pumpapálya Látványterv V. 



1. Terület rendezése, megtisztítása, feltalaj 
leszedése, deponálása, szállítása, tuskótlanítás, 
gyökér zóna 10 cm, meglévő szánkódomb 
bontása, kitermelt töltőföld deponálása

2100 m2               700 Ft         1 470 000 Ft         1 866 900 Ft 

2. Alap kialakítása, tükörkészítés tömörítéssel, 
tömörsége Tr gamma 90-95 %

1980 m2               600 Ft         1 188 000 Ft         1 508 760 Ft 

3. Építéshez kapcsolódó eszközök, biztonsági 
eszközök elhelyezése, telepítése a területen

1 klt.       765 000 Ft            765 000 Ft            971 550 Ft 

4. Vízelvezető rendszer, szikkasztók kialakítása, drain 
cső, kulé kavics, geotextil

9 db       135 000 Ft         1 215 000 Ft         1 543 050 Ft 

5. Nyomvonal földalépítményének kialakítása N 960 
m2 felületen, középvonalon 158 folyóméter 
hosszan,  töltőföld, tömörítéssel

485 m3         10 400 Ft         5 044 000 Ft         6 405 880 Ft 

6. Zúzottkő réteg terítése, tömörítése a pálya 
nyomvonalán, pihenőin, összeköttetésein és 
becsatlakozásain, andezit v. bazalt Z 0/22, 
tömörített 30 cm vtg.

262 m3         28 500 Ft         7 467 000 Ft         9 483 090 Ft 

7. Pálya nyomvonala, pihenői, összeköttetései, 
becsatlakozásai aszfaltburkolatának kialakítása, 
kézi bedolgozással, AC8 hengerelt aszfalt, 8 cm 
vtg.

518 m2         19 500 Ft      10 101 000 Ft      12 828 270 Ft 

8. Zúzottkő nemes padka készítése, Z 0/20, 
tömörített 10 cm vtg.

126 m2            6 200 Ft            781 200 Ft            992 124 Ft 

9. Pályajelölések felfestése, aszfaltfestés 17 m2         15 000 Ft            255 000 Ft            323 850 Ft 
10. Süllyesztett útszegély készítése, alapárok 

kiemelésével, beton alapgerendával és 
megtámasztással, hézagolással, előregyártott 
szegélykőből, 100x5x25 cm méretű elemekből, 
szürke C16/20 földnedves kavicsbeton keverék

110 fm            7 700 Ft            847 000 Ft         1 075 690 Ft 

11. Pálya megközelítéséhez járda és pihenők építése. 
Térburkolat készítése rendszerkövekből, meglévő 
burkolattal azonos anyaggal, mintával. Alépítmény 
és szilárd burkolat kialakítása, homok 
besöpréssel. KZ 2/4 zúzalék 3-4 cm vtg., Z 0/22 
20 cm vtg. 

118 m2         20 500 Ft         2 419 000 Ft         3 072 130 Ft 

12. Nagyméretű információs tábla kihelyezése, 
rögzítése, betonalap. Szabályok, előírások, fontos 
információk, "tippek-trükkök". Házirend. 
Szövegezés, grafikai tervezés, gyártás.

1 db       345 000 Ft            345 000 Ft            438 150 Ft 

13. Padok telepítése, betonalap 3 db       168 000 Ft            504 000 Ft            640 080 Ft 
14. Kerékpártároló telepítése, betonalap 1 db       183 000 Ft            183 000 Ft            232 410 Ft 
15. Hulladékgyűjtő edények telepítése, betonalap 2 db         88 500 Ft            177 000 Ft            224 790 Ft 
16. Kerékpár szerelő állvány, szerviz oszlop telepítése, 

betonalap
1 db       489 000 Ft            489 000 Ft            621 030 Ft 

17. Kandeláber öntvény tartó oszlopok telepítése, 
lámpával, beton alapozással. Napelemről működő 
park világítás kialakítása, elektromos hálózati 
bekötés nélkül

6 db       584 500 Ft         3 507 000 Ft         4 453 890 Ft 

18. Pálya közvetlen környezetének tereprendezése, 
parkosítása. Termőtalaj 8 cm vtg., füvesítés

1434 m2            1 200 Ft         1 720 800 Ft         2 185 416 Ft 

19. Kiviteli terv készítése, projekt előkészítése 1 klt.       850 000 Ft            850 000 Ft         1 079 500 Ft 

          39 328 000 Ft           49 946 560 Ft 

Bicske Pumpapálya 2023
Pumpapálya építésének költségkalkulációja

2023.01.26

Ssz. Tétel kiírás Mennyiség Mennyiségi 
egység

 Nettó egységár 
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ÉPÍTÉSI MUNKÁK

BERENDEZÉSI TÁRGYAK MUNKÁI

ZÖLDFELÜLET KIALAKÍTÁSÁNAK MUNKÁI

ÖSSZESEN 

ELŐKÉSZÍTÉS MUNKÁI
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TERÜLET MEGTISZTÍTÁSA

ALAP KIALAKÍTÁSA ÉS TÜKÖRSZEDÉS A TERÜLETEN
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KANYAROK ÉS FŐÉPÍTMÉNYEK KIALAKÍTÁSA
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ASZFALTBURKOLAT TERÍTÉSE
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Paczolay András bringapark tervezői referenciái és bemutatása 
 

 

Paczolay András: okleveles gépészmérnök és diplomás ipari termék- és formatervező 
mérnök, az látványtervező, sportpálya tervező. 

Tervezőként részt vett számos kerékpárpálya nyomvonalának megtervezésében és tervezői 
művezetésében.  

Rendezvény tervezőként és rendezvény látványtervezőként részt vett számos nagy hazai 
sportlétesítmény tervezésében mint a Nemzeti Atlétikai Központ, vagy a szegedi Pick Aréna. 

Mérnökként ötvözi a technológiai és a művészi szemléletet annak érdekében, hogy a papíron 
látható, nyers, tömény műszaki számadatok a látványtervek segítségével „életre 
kelhessenek”, megfelelő szemléltető alkalmatosságként funkcionálva így a döntéshozók, 
bírálók, leendő felhasználók, és általában a nem-műszaki gárda tagjai számára.  

 

Paczolay András tervezői-kivitelezői referenciái: 

• Budafok-Tétény, Elágazás Park pumpapálya: tervezés-kivitelezés. 
• Szendehely pumpapálya: tervezés-kivitelezés 
• Újbuda pumpapálya: tervezés-kivitelezés 
• Kőbánya pumpapálya: tervezés 
• Vácrátót ’Singletrail’ erdei egynyomos pálya: tervezés-kivitelezés 
• Karcag pumpapálya: tervezés-kivitelezés 
• Dorog pumpapálya: tervezés-kivitelezés 
• Síaréna Vibe Park Eplény erdei kerékpáros pályák: tervezés-kivitelezés; 1 fekete 

(Downhill) áttervezése, átépítés és 2 nomád pálya tervezése kivitelezése 
• Solymár pumpapálya: tervezés-kivitelezés 
• Kaposvár pumpapálya: tervezés-kivitelezés 
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