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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 meg kell jelölni, 

- a pálya burkolatának és alépítményének víztelenítését meg kell oldani. 

- a dombok melletti kanyarok feltöltése (támasztása) legfeljebb 45° meredekségű lehet, 

- csak helyszínen kivitelezett pálya építhető, 

- építéshez esetleg használt zsalu és támelemek nem maradhatnak a pálya földművében, illetve 

pályaszerkezetében. 

 

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 (pl. elektronikus 

építési naplót kell nyitni), 

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

szükséges. 

 

A pumpapályák elvárt minimum rétegrendje: 

- 3,0-4,0 cm AC8-as minőségnél nem rosszabb aszfalt kopóréteg, 

- 4,0-6,0 cm AC11, AC22 vagy annál nem rosszabb aszfalt kötőréteg, 

- az aszfalt végleges tömörsége elérhető egyrétegű aszfalt bedolgozással, ez esetben egy rétegben 

kell aszfaltozni a 7,0-10,0 cm tervezett vastagságot, 

- min. 15,0 cm hidraulikus vagy egyéb módon stabilizált, fagyvédelemmel rendelkező alapréteg, 
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- min. 30,0 cm zúzottkő alapréteg M45, M32, M22, vagy ennél magasabb minőségű jól tömöríthető 

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

minimális teherbírás 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. 

 

A kivitelezés ellenőrzése: 

A kivitelezéshez elektronikus építési naplót kell nyitni, amelyet az önkormányzat vagy megbízottja (műszaki 

ellenőr) nyit. 

A projekt műszaki ellenőrének kiválasztását a MAKETUSZ-szal együtt kell elvégezni, aki sportszakmai 

oldalról az iránymutatást a Szövetségtől kapja. Tehát a program résztvevője saját maga választja ki a 

kivitelezés műszaki ellenőrét (aki mélyépítő- illetve útépítési ellenőri jogosultsággal rendelkezik), akit 

megnevezni és bemutatni köteles MAKETUSZ felé. Ezen műszaki ellenőr együtt dolgozik a Maketusz által 

delegált szakemberrel a mellett, hogy teljesíti a jogszabályban előírt műszaki ellenőri tevékenységét. 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. 

 

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 annak műszaki ellenőrével elfogadtatja. 

 

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

kell rendelkeznie. 

 

A kivitelezés sportszakmai 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), 

- 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. 
 

 
 

  


