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Az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, mint Támogató az Aktív Magyarország Program részeként 

2022. évben is meghirdeti 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 park felújításának támogatásával. A mozgásgazdag, egészséges életmód 

népszerűsítése.  

 

Az Országos Bringapark Programban támogatható attrakciók típusai: 

- kerékpáros pumpapálya 

- BMX cross pálya 

- erdei kerékpáros egynyomos pálya 

- dirt/freeride pálya 

- BMX freestyle pálya 

- kerékpáros triál pálya 

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

 

A program egyes attrakcióinak és a hozzájuk 

kapcsolódó elemek támogatásának maximuma 
maximális támogatási összegek 

kerékpáros pumpapálya 20 000 000 Ft 

BMX cross pálya 15 000 000 Ft 

erdei kerékpáros egynyomos pálya 15 000 000 Ft 

dirt/freeride pálya 10 000 000 Ft 

BMX freestyle pálya 15 000 000 Ft 

kerékpáros triál pálya 2 000 000 Ft 

infrastruktúra, kiegészítő szolgáltatások, csak már meglévő, és 

bizonyítottan használatban levő kerékpáros létesítmény esetén 
A projekt támogatási összegének legfeljebb 

20%-a, és legfeljebb 3 000 000 Ft 

szociális helyiség, kiszolgáló létesítmény stb. csak már meglévő, és 

bizonyítottan használatban levő kerékpáros létesítmény esetén 

A projekt támogatási összegének legfeljebb 

20%-a, és legfeljebb 4 000 000 Ft 

 

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke: 

A 2022-es évben a programra 400 millió forint áll rendelkezésre. A támogatás mértéke maximum 50%, az 

egyes pályatípusoknál az elnyerhető összeg eltérő és összesen nem haladhatja meg a 40 millió forintot. Az 

infrastruktúra és kiegészítő szolgáltatások, szociális helyiségek építése önállóan csak akkor támogatható, ha 

a pályázó hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy a létesítménynél minimum 1 éve sportegyesületi edzések 

zajlanak minimum 15 fős taglétszámmal, heti rendszerességgel, és a létesítmény kulturált használatát, a 

szociális helyiségeket máshogyan nem tudja megoldani. 

Helyszínenként az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza a támogató. A pályázó köteles igazolni, hogy a 

vállalt önrészt is a projekt megvalósítására fordítja. 
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Az Országos Bringapark Program 2022 időrendje, határidői 

 

Pályázat benyújtási 

időszak kezdő napja 

Benyújtási 

határidő 

Megvalósítási 

időszak kezdő 

dátuma 

Megvalósítási 

időszak záró 

dátuma 

Beszámoló 

benyújtásának 

határideje 

A Pályázati felhívás 

megjelenésétől 

folyamatosan 

2021. december 

17. 
2022. január 1. 2022. december 31. 2023. február 28. 

 

Pályatípusok bemutatása 

- kerékpáros pumpapálya 

- BMX cross pálya 

- erdei kerékpáros egynyomos pálya 

- dirt/freeride pálya 

- BMX freestyle pálya 

- kerékpáros triál pálya 

 

Pályázók köre 

A programra önállóan helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, köztulajdonban álló 

gazdasági társaság, natúrpark, erdészeti szervezet, sportegyesület, egyházi szervezet, egyéb civil szervezet és 

gazdálkodó szervezet jelentkezhet. 
 

Pályázat benyújtása 

A pályázat benyújtása az EPTK felületen keresztül történik. A pályázat benyújtása a benyújtási határidőig a 

megadott formai és tartalmi követelményekkel lehetséges. A formai és tartalmi követelményeknek nem 

megfelelő pályázat elutasításra kerül vagy a pályázó hiánypótlásra szólítható fel. A határidő után benyújtott 

pályázatok elfogadása nem lehetséges.  
 

Pályázat elbírálása 

A benyújtott pályázatokat a Támogató bírálja el. A pályázatok bírálata a beérkezés sorrendjében történik, a 

rendelkezésre álló keretösszeg mértékéig. 
 

Támogatás biztosítása 

A támogatás egy összegben, előlegként kerül folyósításra. A támogatás terhére ÁFA abban az esetben 

számolható el, ha azt a Pályázó nem igényli vissza. 

 

Indikátorok 

 

A pályázat keretében az egyes pályatípusokhoz kapcsolódóan az alábbi indikátorokat szükséges kiválasztani: 

 

Indikátor megnevezése Indikátor minimális mértéke 

pumpapálya - nyomvonal hossza 100 m 

bmx cross pálya - nyomvonal hossza 300 m 

erdei kerékpáros singletrail pálya - 

nyomvonal hossza 
500 m 
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dirt/freeride pálya - épített elemek száma 5 db 

BMX freestyle - épített elemek száma 6 db 

triál pálya - épített elemek száma 6 db 

 

Az egyes indikátorokhoz kapcsolódó minimális mértéknél 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. 

 

Fenntartási időszak, üzemeltetési feltételek 

A pályázó vállalja a megépített bringapark rendeltetésszerű fenntartását, folyamatos karbantartását és 

üzemeltetését a Beszámoló elfogadásától számított legalább 5 éves időtartamig. A MAKETUSZ által megbízott 

szakmai ellenőr az 5 éves időtartamig évente ellenőrzést végez a pálya helyszínén, ezen kívül a pálya 

állapotáról az üzemeltetőnek rendszeresen (pályatípustól és évszaktól függően 1-3 havonta) 

fotódokumentációt kell a MAKETUSZ részére az erre hivatott felületen beküldeni. 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 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 üzemeltető feladata. 

 

A pályázó egyéb kötelezettségei 

A pályázó vállalja, hogy a Beszámoló elfogadását követő 5 évben, évente legalább 2 alkalommal ingyenes 

rendezvényt szervez a bringaparkban. A rendezvényről előre írásbeli tájékoztatást küld a MAKETUSZ részére, 

a rendezvényről készült beszámolót és fotódokumentációt pedig az éves fenntartási jelentéssel együtt 

eljuttatja a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére. A pályázó a fenntartási időszakban biztosítja az ingyenes és 

korlátozás nélküli használatot. 

 

A pályázó vállalja, hogy jól látható helyre tájékoztató táblát helyez ki a fenntartási időszak végéig. A tábla 

tartalmát és arculati elemeit a kommunikacio@aofk.hu címre megküldött levélben kell egyeztetni. 

 

 

A pályázat benyújtásának műszaki követelményei 

A programban megvalósítani kívánt bringaparkoknak az 1. számú mellékletben szereplő elvárásoknak kell 

megfelelni. 

 

A pályázat benyújtásának formai követelményei 

1. önkormányzat esetében támogató képviselő-testületi határozat kivonata vagy egyéb szervezet 

esetében nyilatkozat a bringapark megvalósításáról és fenntartásáról, saját forrás biztosításáról (PDF 

formátumban, szkennelve) 

2. 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap a bringapark tervezett helyszínéről (Elegendő a „nem hiteles 

szemle típusú tulajdoni lap másolat” PDF formátumban) – nem hiánypótolható dokumentum 

3. tulajdonosi hozzájárulás a bringapark területének rendelkezésre bocsátásáról és fenntartási 

időszakban az üzemeltetéshez való hozzájárulásról (PDF formátumban) – nem hiánypótolható 

dokumentum 
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4. bringapark projekt bemutatása (PDF formátumban) 

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

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

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

beazonosítható képpel, 

d. bringapark tervezési/építési referenciával rendelkező tervező bemutatása 

e. teljes költségterv 

f. kivitelezés tervezett időbeli ütemezése 

g. működési, működtetési, üzemeltetési javaslat 

továbbá: 

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

i. bmxcross pálya esetén: hosszmetszet, 

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

Kerékpáros Szövetség Triál szakága által jóváhagyott pályaterv, 

5. nyilatkozat a kiírásban szereplő kötelező üzemeltetésről, fenntartásról és rendezvények 

szervezéséről (2. számú melléklet) – nem hiánypótolható dokumentum 

 

 

Elszámolható költségek 

A program marketingkommunikációs tevékenységet, honlapot, sajtómegjelenést stb. pénzügyileg nem 

támogat. A projektbe egyedül az adott bringaparkról szóló információs táblát lehet elszámolni, ami szervesen 

a projekt része. 

További, nem elszámolható költségek köre: ingatlanvásárlás, tájékoztatás, könyvvizsgálat, rezsi. 

 

A programban tárgyi eszköz elszámolására akkor van lehetőség, amennyiben az az eszköz a létesítmény 

működésének része, pl. kerékpárok, szervizállvány. Az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges eszközök, 

pl. fűnyíró, földmunkához szükséges eszközök nem elszámolhatók. 

A programban üzemeltetési költségek pl. havi területi bérleti díj, mobilvécé bérleti díja, szemétszállítási díj, 

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

 

A programnak nem célja a fák cseréjének támogatása (pl. akác cseréje kislevelű hársra), ezért ha a feladatok 

szakmai végrehajtásához a fák ültetése nem tartozik hozzá, az nem támogatható. Egyedül a kerékpáros pálya 

nyomvonaláról kivágott fák pótlásának költsége számolható el. 

 

Az infrastruktúra, kiegészítő szolgáltatások alatt elszámolható költségek: kerékpárszerelő állvány, 

védőelemek, ivókút, padok, okospad, parkban használt kerékpár(ok), közvilágítás, szeméttároló csak abban 

az esetben, ha annak rendszeres ürítéséről az üzemeltető gondoskodik. 

 

Szociális helyiség, kiszolgáló létesítmény alatt elszámolható költségek: mosdó, zuhanyzó, öltöző 

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

 

A pályázat véleményezése az alábbi szabályok szerint történik: 

 



 

Országos Bringapark Program 2022 

 

Költségtípus 

Az összes 

elszámolható költség 

maximális része (%) 

Projekt-előkészítés, tervezés (jogszabályban, illetve felhívásban megkövetelt környezeti, 

fenntarthatósági hatástanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének 

költsége, beruházást tartalmazó projekteknél műszaki, kivitelezési tervek elkészítése, 

hatósági engedélyek megszerzésének költségei stb.) A közbeszerzési eljárások 

lefolytatásának költségét a százalékos korlátnak való megfelelés ellenőrzésekor nem kell 

figyelembe venni. 

7 

Terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.) 2 

Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi 

Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit 
4 

Projektmenedzsment 2,5 

 

 

Pénzügyi elszámolás 

A pályázat költségtervvel együtt kerül benyújtásra. Az ebben ismertetett várható költségek, kiadások, amik a 

megvalósítás során merülnek fel, szerint kell a projektet megvalósítani. 

Az elszámolás során a kivitelezéshez kapcsolódó 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 elszámolni tervezett összeg mértékére a 

megvalósult műszaki tartalom alapján. 

 

Kapcsolattartás 

 

A pályázattal kapcsolatos további kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tud tájékozódni: 

 

1. Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos kérdések: 

 

bringapark@maketusz.hu; 06 70/ 984-1093 

 

2. Pénzügyi, jogi, valamint a pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdések: 

 

tamogatas@aofk.hu 
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