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ELŐTERJESZTÉS 
 

a BMX freestyle pálya kivitelezéséről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos az Aktív Magyarország Program részeként 
2021. évben is meghirdette a 2022. évi Országos Bringapark Programot. A 50 %-os 
finanszírozással működő pályázaton sikeresen nyert az Önkormányzat 15.000.000 Ft-ot.  
A programban egy BMX Freestyle pálya kialakításával kívánja az Önkormányzat a már 
meglévő skate park (1297/71 Hrsz.) fejlesztését megvalósítani.  
A leendő pálya mérete 640 m2 lesz, vagyis jóval nagyobb, mint a jelenlegi pálya. A nagyobb 
méret miatt a meglévő pálya bontására, egy meglévő járda áthelyezésére, és egy nagyobb 
méretű beton alap megépítésére lesz szükség. A kialakítás során egy, maximum két fa 
kivágására kerülne sor, melyek helyett új fákat kell telepíteni. 
A pályaelemek, illetve az alépítmény kivitelezésére ajánlattételi felhívást tettünk közzé. A 
beérkezett legkedvezőbb ajánlatok figyelembevételével a létesítendő eszközökre bruttó 
33.031.214 Ft összegű, az alépítményre bruttó 19.998.944 Ft összegű ajánlat érkezett. (A 
pályaelemek és az alépítmény kivitelezésére vonatkozó nyertes pályázatok az előterjesztés 
mellékletét képezik.) A meglévő pályaelemek bontását a játszótér karbantartás keretében 
bontja el a vállalkozó. Felmerülő költség lesz még a felelős műszaki vezető ill. műszaki ellenőr 
díja (kb. 700.000 Ft), a kihelyezendő pad, kuka és tábla (összesen kb. 300.000 Ft), favágás 
(kb. 100.000 Ft) valamint a pálya burkolattervezésére vonatkozó költség, mely az  
előterjesztéshez mellékelt - tájékoztató jellegű- árajánlat alapján bruttó 412.750 Ft.  
Mindezek alapján a 15.000.000 Ft támogatáshoz még legalább 39.542.908 Ft önrészt kell 
biztosítania az Önkormányzatnak, mely az építőanyagárak napi ingadozása miatt sajnos csak 
irányadó összeg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, döntésének 
meghozatalára. 
 
Biatorbágy, 2022. április 25. 
 
 
    Tarjáni István s.k. 

 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. () határozata 
 

a BMX freestyle pálya kivitelezéséről 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a BMX freestyle pálya kivitelezéséről 
szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
A BMX freestyle pálya kivitelezéséhez szükséges 40.000.000 Ft önrészt a 2022. évi 
költségvetés terhére biztosítja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 
 
 

 Tarjáni István s.k. dr. Hajdu Boglárka s.k. 
 polgármester jegyző 
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  OrangeRamp PRO BMX freestyle pálya Biatorbágy 02-
2022 

Árajánlat, részletes műszaki leírás 

   Mező Judit részére 

   Műszaki Osztály 

   Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal 

   2051 Biatorbágy Baross Gábor u. 2/A. 

   Tel: 23/310-174 

   Mobil: 70/7979-138  

 

Az elmúlt évek alatt igen nagy tapasztalatot szereztünk ilyen parkok kivitelezésében, 
tervezésében. Az általunk kínált elemek méretei, ívei már ismertek és keresettek a 
sportolók körében. Számos nagyobb rendezvény pályáját építettük, és színvonalas 
görpályákat szolgáltatunk a sikeres versenyek lebonyolításához. 

Az elmúlt 15 év munkájának, fejlesztéseinek eredményeképpen egy olyan saját fej-
lesztésű termék családot ajánlunk, ami a megrendelők és a sportolók magas elvárása-
inak egyaránt megfelel. Színes elemeink egy fiatalos, dinamikus teret biztosítanak a 
fiatalok részére. 

Nádudvar 2020 OR 2.0 Bp. Boráros tér 2016 OR 2.0 
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OrangeRamp PRO  

Egy jól átgondolt, kiforrottt moduláris pályarendszer, masszív fémszerkezettel, dupla 
borítással. Szállítása, összeszerelése egyszerű, telepítése nem igényel külön 
gépeket. Összeszerelve egy rendkívül erős, tartós szerkezetű pálya. 

Költséghatékony megoldásainkkal nagy alapterületű, sokelemes görparkok ideális 
kedvelt rámpái lehetnek. 

Az elemek könnyűfém szerkezetből CNC élhajlítóval készített speciális profilokból 
készülnek, íveinket 5 mm vastag fémlemezekből lézervágással alakítjuk ki. 

Felülete dupla faborítású. A felső kopóréteg karbantartásnál könnyen és költ-
séghatékonyan cserélhető. A borításhoz használt lapok fa alapúak, UV-álló, vízálló, 
nagy kopásálló tulajdonságúak, ami megfelel a EN 14974:2019 szabványnak. Pá-
lyáink TÜV minősítéssel rendelkeznek. A kialakított acéllemezes élvédelemmel igen 
tartósak. 

 

ELŐNYEI 
Felülete dupla borítású, jól ellenáll a rolleres által okozott nagy igénybevételnek. Jól 
karbantartható. Karbantartása költséghatékony. A pálya sportolóknak készül, de 
egyben a legjobb ár értékű termékünk. Moduláris szerkezetű, igény esetén könnyen 
átépíthető, újátrendezéssel új élményt nyújt a pályát használó fiataloknak. 

Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) által kiadott szabályzatnak megfelelő 
kialakítás. 

 
Karbantartást igényel. Átalánydíjas karbantartási szerződéssel vállaljuk az 
időszakos (évente kétszeri) szakszerű karbantartást, amellyel a pálya állandó minő-
sége szavatolt. 2020. november 30. hatályba lépett 24/2020 (VII.3) ITM rendelet ér-
telmében, évente egy szakszerű ellenőrzés kötelező. 

 

KIKNEK AJÁNLJUK 
 

Mindenkinek, aki egy kicsit többet akar kihozni ezekből a sportokból. 

3 év garanciát biztosítunk rá! 
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Pályáink TÜV mi-

nősítéssel rendel-

keznek  

 

EN 14974:2019 

szabvány 

 

.„ZAJ”  

A pálya elemek szerkezeti kialakításától füg-

getlenül a sportolással a sporteszközök által 

zaj keletkezik, ezek a pályák egyben a fiata-

lok gyülekező helyei is. A helyszín kiválasztá-

sa előtt érdemes tanulmányozni az adottsá-

gokat, hogy később a környező lakók nyu-

galmát ne zavarja a görpark használata.  

OrangeRamp HQ rampáink felületét rezgés 

és zajvédelmi szigeteléssel látjuk el, azáltal a 

zaj csökkenthető.  

OrangeRamp PRO pályaelemeink csúszó 

dobozait és a felfutó lemezeket Hanno-

Prtoceto rezgés, zajszigeteléssel látjuk el. 

OrangeRamp PRO—Pápa 2020 
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Árajánlatunk: 25.188.830.-Ft + 27% ÁFA 

Az ár nem tartalmazza az alépítményt, a szállítás, üzembe helyezési költségeket. 

Mennyisége:              1 db BMX Freestyle pálya 

Árajánlatunk (Nettó)     25.188.830.-Ft  

Szállítás:                              280.000.– Ft 

Összeszerelés, üzembe helyezés:                      540.000.-Ft 

—————————————————————————————————————

Összesen:            26.008.830.-Ft 

27% ÁFA                             7.022.384.-Ft 

————————————————————————————–——————-

Mindösszesen: (Bruttó)                33.031.214.– Ft  (HUF) 

Árajánlatunk: 2022. április. 30. érvényes 

Alépítmény mérete:  37.5 m x 17.07 m 

Az Orosz –Ukrán háború miatt az acéliparai termékeknek jelenleg ismét napi áruk van. Az árak soha nem lá-

tott mértékben emelkedtek, emelkednek. A pálya borításhoz használt rétegelt lemezek beszerzése, nehézkes 

(Belorusz, Litván, Orosz– Ukrán, Kínai területeken vannak a gyárak). A készlethiány miatt az árak folyamato-

san emelkednek.  Árajánlatunk a jelenlegei helyzetet tükrözi. 

OrangeRamp PRO 02 egyedi BMX freestyle pálya árajánlat 
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OrangeRamp PRO 02 egyedi BMX freestyle pálya felülnézet 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Nr. Code asztal magas széles  hosszú 

1 orp253 1.5 m x 3.75 m 2.5  m 3.75 m 4.6 m 

2 2orjmmb    2.4 m x 3.75 m 1.6 m 3.75 m 8 m 

3 orp223 1.5 m x 3.75 m 2.2 m 3.75 m 4.1 m 

4 Ormr155 

+ subbox 

1.5 m x 3.75 m 

1 m x 5 m 

1.5 m 

1 m 

5 m 

5 m 

10.3 m 

1 m 

5 Orman+rl 3.6 m x 1.2 m 0.25 m—0.5 m 1.2 m 3.6 m -6 m 

6 Orb153  1.5 m x 3.75 m 1.5 m 3.75 m 4.6 m 

OrangeRamp PRO 02 egyedi BMX freestyle pálya—elem méretek 
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 Kivitelezés,  szállítás, helyszíni összeszerelés, határidő 

Kivitelezés: 

 

A pályaelemek gyártása telephelyünkön történik. Az elemek több részre 

vannak szétbontva, a közúti szállítás maximális megengedett méreteihez 

igazítva. Az elemet rögzítjük az alépítményhez. 

 

Szállítás: 

Az ajánlati ár tartalmazza a szállítási költségeket. 

 

Helyszíni összeszerelés: 

Az ajánlati ár tartalmazza helyszíni összeszerelés költséget, ezt cégünk 

szakemberei végzik. 

 

Határidő: 

A pálya legyártási ideje, egyúttal szállítási határideje –szerződéskötéstől 

számítva–  4 hónap. 

Fizetési igény:  

1 db előlegszámla 25%  

1 db részszámla 25 % 

1 db végszámla fizetési határidő 15 nap. 

TÜV minősítés - 24/2020 (VII.3.) ITM ren-

delet alapján 

A pálya egyszeri TÜV minősítés (pálya minősítése 

2 évre szól)  

Pálya használati szabályok, minősítési adatokat  

tartalmazó tábla elkészítése ( 1 m  x 0.8 m mére-

tű PE lemezre ragasztott laminált, nyomtatott, 

információs tábla.) 
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Alapterület részletes leírása : 

1. Hengerelt aszfalt 

Egyoldalú csapadék elvezetés, szegélykő. 

Ajánlott felület: finom aszfalt (AC-8) gépi eldolgozással 5 cm vastagság 

EN 14974:2019 szabvány értelmében a következő előírásokat kell figyelembe 

venni: 

 - A kötőanyagnak 50/70 típusúnak vagy annál keményebbnek kell lennie. 

  - Az aszfaltból készült erodált és durva szemcsés felület nem megengedett a 

görpályák számára. 

 - Az aszfalt felületek nem ajánlottak gördülő felületekként, erős hő hatására 

felületük el lágyul, kisebb, keményebb kerek (roller, gördeszka) nyomott hagy-

nak benne, sportolók tempót veszítenek. 

 

2. Csiszolt beton 

Egyoldalú csapadék elvezetés! 

15 cm vastag, gépi simítású, C 35/45 beton, (EN 14974:2019 szabvány)  

További irányadó szabvány  EN 206 és az EN 1992-1-1 (Eurocode 2) 

 

3. Spine mini félcső alapterület részletes leírása: 

Tömörített zúzottkő ágyazatra a tervezett lábkiosztáshoz illeszkedően, 2,5 * 

5,0 méterenként elhelyezett 0,80 * 1,80 m alapterületű 20 cm vastag talple-

mezek kialakítása. 
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PÁLYAHASZNÁLATI SZABÁLYOK 
orangeramp.com 

A pályát az vehe igénybe, aki az alábbi szabályokat magára nézve érvényesnek tekin és betartja. A 

szabályok megszegése a pályáról való kiltást eredményezhe. 

 

-A pályán görkorcsolya, gördeszka, roller és BMX kerékpár használata engedélyezett. Egyéb 
sport- és közlekedőeszközzel a pályára menni tilos! 

-A pályán más elemeket, ugratókat, tárgyakat elhelyezni tilos! 

-A görpálya elemei alá, közé bebújni, tilos! 

-A pályán történt balesetekért a tulajdonos/üzemeltető felelősséget nem vállal. Az esetleges sérülés, bal-
eset minden felelőssége a felhasználó személyt, illetve annak kiskorú volta miatt a szülőt, gondviselőt 
terheli. 

-A felhasználó számára a védőfelszerelés kötelező! 

-Minden a pályára lépő felhasználónak kötelessége megvizsgálni a saját sporteszközét, védőfelszerelését. 
Azok elégtelen minősége miatt történő balesetek felelőssége is a felhasználót terheli. 

-A pályán lévő sportelemek használata 14 év alatt felnőtt felügyelete mellett ajánlott. 8 éven 
alul gyermekek a pályát nem vehetik igénybe! 

-Dohányzás és nyílt láng használata, valamint alkohol fogyasztása a pálya területén tilos! Alkohol vagy 
más bódító szerek hatása alatt a pályát használni tilos! 

-A pálya csak akkor vehető igénybe, ha azon legalább két személy jelen van, egyszerre viszont 
legfeljebb 15 használó személy tartózkodhat rajta! 

-A nézők csak az aszfaltozott pályán kívül tartózkodhatnak! 

-A pályára mobiltelefont, fejpánt nélküli szemüveget, italos üveget, hosszú sálat, és egyéb le-
eső, elguruló, zsebekből kihulló, ezáltal balesetveszélyt okozó tárgyat bevinni tilos! 

-Esős, havas, csúszós idő esetén a pálya nem használható! 

-A pályán lévő sportelemekben és az ott található más elemekben direkt módon okozott kár 
anyagi vonzatát a károkozónak kötelessége megtéríteni! 

-Felhívjuk a használók figyelmét, hogy az esetleges elhagyott tárgyakért, eszközökért felelősséget nem 
vállalunk. Amennyiben azonban elveszett, gazdátlan tárgyakra, eszközökre bukkannak, akkor az lead-
ható a ………………………………...portáján. 

-A pálya területére állatot bevinni tilos! 

-A keletkező hulladékot kérjük a tárolóban elhelyezni. 

-Közérdekű telefonszámok: Mentők: 104, Tűzoltóság: 105, Rendőrség: 107, Orvosi ügyelet 
16.00 óra után: ……………………… 

-Elsősegélyhely: ……………………………….. 

Telefon: …………………………………….. 

-Tulajdonos: ………………………………. 

Tel.: ……………………….. 
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Bízunk benne, hogy ajánlatunk elnyerte az Önök tetszését. 

Nyírpazony, 2022. április 11. 

Garancia, szavatosság 

       Cégünk a görpályára 3 év garanciát vállal. 

    Átalánydíjas karbantartási szerződéssel vállaljuk a pálya idő 

    szakos felülvizsgálatát, szükséges karbantartását. 24/2020    

    (VII.3.) ITM rendelet alapján 

 Cégünk adószáma 

      HOVI-TECH Kft.  

       közösségi adószáma: HU 14495722;  adószám:14495722-2-15 

 

Felelősség biztosítás 

 

     Cégünk által gyártott görpálya elemek termékfelelősségi bizto     

   sítással rendelkeznek. 

Működési engedély—24/2020 (VII.3) ITM rendelet alapján 

Cégünk görpályák tervezése, építése, karbantartása érvényességi terü-

letre vonatkozóan minőségirányítási rendszert vezetett be és alkalmaz.  

Cégünk minőségirányítási rendszere megfelel 

MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek 

Nyilvántartási számunk: 24 100 2310 

Érvényesség ideje: 2024.10.03. 

Tisztelettel: 

   Horváth Zoltán 

      ügyvezető 
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