
 

P Á L Y Á Z A T  
Magyar Kerékpáros Szövetség 

„Budapest közigazgatási területén 
belüli fedett mobil velodrom 

építése és üzemeltetése” tárgyú 
pályázati felhívására  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Kelt.: Budapest, 2019. május 30. 

Pályázó: Vuelta Sportszervező és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(Cg.01-09-688696; Székhely. 1104 
Budapest, Bodza utca 31. a. ép.; Értesítési 
cím. 1103 Budapest, Hangár utca 10.) 
 
Pályázó támogatója: Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 
(Székhely. 1102 Budapest, Szent László tér 
29.; Levelezési cím. 1475 Budapest, Pf. 35.) 

  

 



Mobil Velodrom pályázat - 2. oldal 
Vuelta Kft – Kőbányai Önkormányzat 

 

 

A  p á l y á z ó  a d a t a i ,  k a p c s o l a t t a r t ó i  i n f o r m á c i ó k  
a Magyar Kerékpáros Szövetség 

„Budapest közigazgatási területén belüli fedett mobil velodrom építése és üzemeltetése” 
tárgyú pályázattal kapcsolatban  

 
Pályázó adatai 

 
Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Rövidített elnevezés: Vuelta Kft. 
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-688696 
Székhelye: 1104 Budapest, Bodza utca 31. a. ép. 
Adószáma: 12487224-2-42. 
Statisztikai számjel: 12487224-9319-113-01. 
Számlavezető bank: MKB Bank Zrt. 
Bankszámlaszám: 10300002-20114253-00003285 
Képviseli: Eisenkrammer Károly Róbert ügyvezető, önállóan 
Továbbiakban: „Pályázó” 

Kapcsolattartók 

Eisenkrammer Károly 
ügyvezető 
Vuelta Kft 

-------------------------- 
Iroda: 1103 Budapest, Hangár utca 10. 

Telefon: +361 / 273-18-61 
Mobil: +3630 / 222-60-63 

E-mail: eisi@vuelta.hu 
www.vuelta.hu 

Dr. Bene Gyula 
jogi tanácsadó 

Vuelta Kft 
---------------------------------------------- 

Iroda: 1103 Budapest, Hangár utca 10. 
Telefon: +36-1 / 273-1861 
Mobil: +36-30 / 828-0495 

E-mail: bene.gyula@vuelta.hu 
www.vuelta.hu 

 

 

  

mailto:eisi@vuelta.hu
http://www.vuelta.hu/
mailto:bene.gyula@vuelta.hu
http://www.vuelta.hu/


Mobil Velodrom pályázat - 3. oldal 
Vuelta Kft – Kőbányai Önkormányzat 

 

Tisztelt Magyar Kerékpáros Szövetség! 
 
Ezúton nyújtjuk be az MKSz részére a Mobil Velodrom elhelyezésére, építésére és üzemeltetésére szóló 
pályázatunkat.  
A Budapest, X. Kerület, belterület 42444/23 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1103 
Budapest Hangár utca 10. szám alatt található 15.139 m2 területű, „kivett sporttelep” megjelölésű 
ingatlant, mely több szempontból is megfelel a pályázati céloknak.  
Összefoglaló indoklásunkat megelőzően az alábbiakban, pályázati szempontrendszer szerinti 
bontásban mutatjuk be a beruházás tervezett területét: 
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A beruházás tervezett területe 
A pályázat tárgyát képező mobil velodrom megvalósítása céljára Pályázó a Budapest, X. Kerület, 1103 
Budapest Hangár utca 10. szám ajánlja a kivitelezés helyszínéül.  
Az Ingatlan mértanilag majdnem Budapest középen terül el. A Pályázatnak megfelelő velodrom 
tervezett területe 4.249,24 m2; így a szükséges terület rendelkezésre áll. A jelölt ingatlan 1/1 tulajdoni 
hányada Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi. A 
Pályázat mellékleteként csatoljuk az Ingatlan tulajdoni lapmásolatát és térképmásolatát.  
Az ingatlan a 22 hektáros Sportliget területén található. A Sportliget egy 2018-ban megkezdett 
nagyberuházás keretében épen ezekben a hónapokban teljes felújításon, átalakításon megy keresztül, 
amely önmagában vonzó a sportkedvelők körében (erről a későbbiekbe részletesen írunk).  
 
Építési, statikai alkalmasság: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata által elvégeztetett vizsgálat alapján, 2019 április 
4. napján kelt geotechnikai feltárási jelentés, mint szakértői vélemény alapján – pályázatunkhoz 
mellékletként csatolva – megállapítást nyert, hogy az Ingatlan alkalmas a velodrom felépítésre. Maga 
a jelentés is több megoldási lehetőséget taglal (Lásd.: jelentés 6. oldal 8. fejezete); így a Pályázat sikeres 
megvalósításának, a kivitelezésnek fizikai akadálya nincs. 
 
Az Ingatlan birtokosi viszonyainak alkalmassága:  
Az Ingatlan jelenlegi bérlője az Önkormányzattal 2013. december 20. napján kötött bérleti szerződés 
alapján a Kőbányai Torna Club SE (székhelye: 1103 Budapest, Hangár utca 10.). A bérleti szerződés 
alapján KTC jogosult az Önkormányzat engedélyével további (al)bérlőt bevonni az Ingatlan 
hasznosításába.  
A KTC 2015. júniusában (al)bérleti szerződést kötött a Vuelta Kft-vel, azaz Pályázóval. Az ingatlan 
együttes használatának nincs akadálya, és az Ingatlan jelenlegi funkcióellátása nem sérül, így az 
Ingatlan sportcélú hasznosítása sikeres Pályázat esetén fokozottan bővülni fog. 
A tulajdonos Önkormányzat határozatban járult hozzá a Velodorm építéséhez és minimum 15 éves 
fenntartásához (nyilatkozat mellékelve).  
 
Az Ingatlan megközelíthetősége 

Az Ingatlan mind gépjárművel, mind kerékpárral, mind közösségi közlekedéssel jól megközelíthető. A 
parkolás részben a területen belül, részben a környező utcákban megoldható, hétvégi eseményeken a 
szomszédos gyár nagy parkolója is rendelkezésre áll.  
Gyalogos megközelíthetőség: A több tízezer ember számára otthont adó Újhegyi lakótelepről és a 
környező lakóövezetekből gyalog, pár perc alatt elérhető a Sportliget; amely különösen alkalmassá 
teszi az Ingatlant a pályázati célok elérésére, jelentős közönség bevonására.  
 
Kerékpáros megközelíthetőség: 
Az Ingatlan már most is szerencsés fekvésű Budapest kerékpárút-hálózata szempontjából, de a 
jövőbeni tervezett kerékpáros infrastruktúra fejlesztések további kerékpáros „rávezetéseket” tesznek 
lehetővé Kelet-Pest, Pécel felől. 
A terület jelenleg Budapest számos pontjáról könnyen megközelíthető kerékpárral. Kerékpáron is 
számos forgalmi csomópont húsz percen belüli távolságra található. Ilyen csomópontok különösen: 
 

Csomópont Jelentősége kerékpáros közlekedés szempontjából: 

Kőbánya-Kispest metró- és 
vasútállomás 

Számos kerékpárút kereszteződése, Dél-Pest irányából teszi 
elérhetővé az Ingatlant. 
Vonatközlekedés és a vonatokon való kerékpárszállítás lehetővé teszi, 
hogy mind a belvárosból, mind az agglomerációból könnyen és 
gyorsan megközelíthető legyen az Ingatlan.  
Budapest szívéből 20-30 percen belül teljesíthető a táv, de akár 
Ceglédről és a környező településekről is egy órán belül elérhető az 
Ingatlan kerékpárral.  
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Örs vezér tere Számos kerékpárút kereszteződése Észak-Pest, a keleti kerületek és a 
belváros irányából is elérhetővé teszi az Ingatlant.  
A HÉV-közlekedés lehetőséget biztosít rá, hogy a felépülő velodrom 
akár Gödöllőről is könnyen megközelíthető legyen kerékpárral. 

Kőbánya-alsó vasútállomás Közvetlen összeköttetést biztosít Budapest belvárosával a Kőbányai 
úton kiépített kerékpárút segítségével 
A vonatközlekedés lehetőséget biztosít arra, hogy a belvárosból vagy 
Zuglóból (köztes vonatállomás) is gyorsan elérhető legyen az Ingatlan. 

Kőbánya-felső 
vasútállomás 

Kerékpárúton fekszik, a vasútforgalom miatt pedig alkalmas arra, hogy 
a keleti agglomerációt is becsatlakoztassa 

Könyves Kálmán körút – 
Kőbányai út kereszteződés 

Számos kerékpárút kereszteződése, fővárosi szempontból is 
kiemelkedő jelentőséggel bír,  
Budapest valamennyi kerülete közvetlenül elérhető rajta keresztül. 

Határút Számos kerékpárút kereszteződése, összeköttetést biztosít Dél-
Pesttel, a Wekerleteleppel; de az Üllői út irányából érkező 
kerékpárosok számára is kedvező útvonalat biztosít az Ingatlan 
irányába. 
Jelentőséggel bír továbbá, hogy közvetlen kapcsolatot biztosító Kőér 
utca Kőbánya Kuttó nevű városrészével, számos sportlétesítmény (pl.: 
Richter sporttelep) helyszínével is összeköti a felépülő velodromot. 

Stadionok Számos kerékpárút kereszteződése, összeköttetést biztosít a 
belvárossal, a Város ligettel és Hungária körúton végigfutó 
kerékpárúttal.  
Emellett a környező sportlétesítményekkel is összekapcsolja a 
felépülő velodromot. 

Népliget metróállomás Közvetlen kapcsolatot tesz lehetővé az FTC sportlétesítményeivel, 
illetve számos kerékpárút kereszteződése is.  
A belvárost, Dél-Budát kapcsolja be a veldorom életébe 

 
Meglátásunk szerint az Ingatlan közvetlen kerékpáros elérhetősége, más sportcélú létesítményekkel 
való összeköttetése, különösen alkalmassá teszi arra, hogy a Pályázati célokat megfelelően szolgálja. 
 
Mindemellett a felépülő velodromnak otthont adó Kőbánya, kerékpáros szempontból igen jól 
közlekedhető, így az Ingatlan a város többi részével és az agglomerációval való közvetlen kerékpárút-
összeköttetés hiányában is könnyen hozzáférhető jelentős létszámú kerékpáros közönség számára. 
Figyelemmel arra, hogy a Pályázat elsődlegesen a kerékpársport érdekeit, fejlesztését szolgálja, 
meglátásunk szerint az Ingatlan kedvező kerékpárút-összeköttetése erősíti a veldorommal elérni kívánt 
társadalmi üzenet hitelességét, hatásfokát. 
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Ingatlan kerékpáros megközelíthetősége 
Jelmagyarázat: 
narancssárgával körbezárt terület – Ingatlan 
sárga körök – 20 percen belül elérhető közlekedési csomópontok 
████ - teljesen különálló, vagy a gyalogosjárdától jól megkülönböztetett kerékpárút. 
████ - járdán, a gyalogúton haladó, vagy kevésbé megkülönböztetett kerékpárút. 
████ - kerékpársáv / kerékpáros nyom / közös használatú buszsáv 
████ - javasolt útvonal utcákon, utakon 
████ - kerékpárral két irányból is használható egyirányú közút. 
Forrás: https://www.mozgasvilag.hu/budapesti-kerekparut-terkep 

 
Közösségi-, tömegközlekedési megközelíthetőség: 
Az Ingatlan fekvése közösségi közlekedés szempontjából is kedvező. Az Ingatlan közvetlen pár száz 
méteres környezetében is számos buszjárat közlekedik, melyekkel számos, fővárosi szinten is 
kiemelkedő forgalmi csomópont közelíthető meg. 
 

https://www.mozgasvilag.hu/budapesti-kerekparut-terkep
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Ábra: Kőbánya–Kispest metró- és vonatállomás 

Legközelebb közlekedő buszjáratok: 

68 Vas Gereben utca – Akadémiaújtelep, 525. tér 
Útvonala: http://futar.bkk.hu/route/BKK_0680?layers=GSVB 

85 Kőbánya-Kispest M. – Örs vezér tere M H 
Útvonala. http://futar.bkk.hu/route/BKK_0850?layers=GSVB 

85E Kőbánya-Kispest M. – Örs vezér tere M H 
Útvonala. http://futar.bkk.hu/route/BKK_0855?layers=GSVB 

98 Rákoscsaba vasútállomás – Kőbánya-Kispest M. 
Útvonala. http://futar.bkk.hu/route/BKK_0980?layers=GSVB 

117 Mélytó utca – Kőbánya alsó vasútállomás 
Útvonala. http://futar.bkk.hu/route/BKK_1170?layers=GSVB 

151 Kőbánya alsó vasútállomás – Csepel, Határ utca 
Útvonala. http://futar.bkk.hu/route/BKK_1510?layers=GSVB 

185 Kőbánya alsó vasútállomás – Újhegy 
Útvonala: http://futar.bkk.hu/route/BKK_1850?layers=GSVB 

202E Kőbánya-Kispest M. - Rákoscsaba 
Útvonala: http://futar.bkk.hu/route/BKK_2025?layers=GSVB 

217 Szarvas csárda tér - Kőbánya alsó vasútállomás 
Útvonala: http://futar.bkk.hu/route/BKK_2170?layers=GSVB 

217E Blaha Lujza tér – Szarvas csárda tér 
Útvonala: http://futar.bkk.hu/route/BKK_2175?layers=GSVB 

909 Kispest, Kossuth tér – Deák Ferenc tér 
Útvonala: http://futar.bkk.hu/route/BKK_9090?layers=GSVB 

 
Ahogy a táblázatból is jól látató, az Ingatlan közvetlen környezetében elérhető számos buszjárat a 
főváros és az agglomeráció lakosságának jelentős hányadát kapcsolja össze a megépülő 
velodrommal. A legközelebbi főcsomópont egyértelműen a Kőbánya – Kispest metró- és 
vonatállomás, de az Örs vezér tere sincs messzebb fél óránál (közösségi közlekedéssel). 
Jelentős előnyt jelent, hogy az Ingatlantól negyedórára lévő Kőbánya–Kispest metró- és vonatállomás 
a Budapest-Szeged vasúti fővonal egyik legnagyobb állomása, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a 

http://futar.bkk.hu/route/BKK_0680?layers=GSVB
http://futar.bkk.hu/route/BKK_0850?layers=GSVB
http://futar.bkk.hu/route/BKK_0855?layers=GSVB
http://futar.bkk.hu/route/BKK_0980?layers=GSVB
http://futar.bkk.hu/route/BKK_1170?layers=GSVB
http://futar.bkk.hu/route/BKK_1510?layers=GSVB
http://futar.bkk.hu/route/BKK_1850?layers=GSVB
http://futar.bkk.hu/route/BKK_2025?layers=GSVB
http://futar.bkk.hu/route/BKK_2170?layers=GSVB
http://futar.bkk.hu/route/BKK_2175?layers=GSVB
http://futar.bkk.hu/route/BKK_9090?layers=GSVB
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megépülő velodrom országos jelentőségű sportlétesítményé váljon, olyan funkciókat is ellásson, 
amelyek túlmutatnak a Pályázat jelenlegi célkitűzésein is.  
Nemzetközi esemény szervezése során előnyös lehet a Liszt Ferenc repülőtér közelsége is.  
 
Megközelíthetőség gépjárművel 
A korábbi ábrákon látható továbbá az is, hogy az Ingatlan gépjárművel is könnyen megközelíthető. 
Kiemelésre érdemes, hogy az Ingatlan egy utcára fekszik a Ferihegyi Repülőtérre vezető úttól (lásd.: 4. 
ábra), amely a List Ferenc nemzetközi reptér vonáskörzetébe helyezi ezzel az épülő velodromot, ami 
ugyancsak komoly, a Pályázat jelenlegi célkitűzésein is túlmutató lehetőségekkel kecsegtet.  
 
Gépjármű forgalommal összefüggésben jelentőséggel további előny, hogy az Inatlan környéke jelenleg 
is jól parkolható, valamint a szomszédos Sportliget fejlesztése körében további 83 új autó- és 
buszparkolók kerülnek kialakításra.  
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A környék sportlétesítményeinek, a terület jövőbeni fejlesztési koncepciójának bemutatása 
 
 

Az Ingatlan szervesen kapcsolódik a szomszédos Sportligettel, amely már a névben is jelzi a funkciót. 
Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy a Sportliget, mint jelentős közösségi tér főfunkciója, hogy Kőbánya 
és a Kelet-Pesti városrész sport-negyede legyen.  
 
Ezen funkcióját a Sportliget a Mély-tó területével együtt eddig is ellátta, de 2018. évben Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata a további fejlesztés, bővítés mellett döntött, amelynek 
eredményeként a terület az ország egyik legmodernebb közösségi sportterületévé, városnegyedévé 
alakul. 
  

     
Sportliget felújítás alapkőletétel 2018   
 
 
A Sportliget megújítása a gyakorlatban:  
 

 
A Sportliget teljes átnézeti terve.  
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2018 novemberétől mintegy 22 hektáros területen megkezdődött a Sportliget felújítása a Kőbányai 
Önkormányzat beruházásában. A fejlesztés után a park újjászületve egyszerre látja el sport- és 
ligetfunkcióját. A beruházás teljes költsége több mint 1 milliárd forint, a munkálatok várható befejezési 
határideje 2019 december vége, de a beruházás szakaszai már sikeresen átadásra kerültek. 
 
A tervezés kapcsán az egyik legfontosabb szempont volt, hogy a hatalmas zöldfelület megőrzése 
mellett többfunkciós pihenőpark alakuljon a területen: 
 

 Újhegyi uszoda felújítás (átadás 2019. II. fele) 
A Sportliget szerves részét alkotó uszoda (a Hangár utcai telekről 300 méter távolságban) jelenleg teljes 
felújítás, modernizálás alatt áll.  

  
 

 Az új, központi szociális épület kialakítása (átadás 2019. II. fele) 
A fogadóépület egyszerre alkalmas az uszodai és a kültéri vendégek kiszolgálására. Ilyen megvalósuló 
szolgáltatások különösen a büfé, a nyilvános vizes blokkok és különböző foglalkozások, 
gyermekfejlesztő helyiségek. 
 
8. ábra: az új főépület látványterve (forrás:http://www.kobanya.info 

 
 
Fontos megjegyezni, hogy az uszoda-fogadóépület és velodrom elhelyezkedésüknek és funkciójuknak 
köszönhetően, illetve a sportligeten belüli gyalogos és kerékpáros útvonalak kialakításának hála, 
tökéletes alkalmasak arra, hogy együttesen egy egységes sport-negyedként fogják közre a Sportligetet. 
Egy ilyen összekapcsolás különösen alkalmas a pályázati célok elérésére, illetve a hosszú távú 
üzemeltetési célokat is alkalmas kiszolgálni.   
 
 
Nagy játszó és máltai típusú játszótér, illetve látványos vízjáték (átadás 2019. II. fele) 
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Az akadálymentesen megközelíthető fogadótérre a több korosztály számára alkalmas Máltai típusú 
játszótér (felügyelettel és fejlesztő elemekkel ellátott, foglalkozásokat nyújtó), illetve látványos vízjáték 
épül. 
 
Előbbieken felül a Sportligetben jelenleg is megtalálható nagy játszótér kibővítésre kerül, hogy több, 
3-5 és 5-12 év közötti korcsoportú gyermeknek, valamint a velük érkező szülök vagy egyénileg sportolni 
érkező vendégeknek is mozgási lehetőséget nyújthasson egy kapcsolódó szabadtéri fitneszparkkal.  
 
Sportpályák  
(átadás részben már 2019 első felében sikeresen átadva, részben 2019. II. fele) 
A Sportligetben a jelenleginél sokkal több szabadidős és sportolási tevékenységre lesz lehetőség. 
Közvetlenül a Hangár utcai Ingatlan északi oldalához legmodernebb fejlesztéssel készül számos, öntött 
gumiburkolatos sportpálya (köztük kerékpáros funkciókkal) – egy részük már sikeresen átadásra is 
került. 
 

 
Helyszíni fénykép az új pályákról  - 2019. május 10. 

 
Teqball, pálya 

  
Helyszíni fotók – 2019. május 10. 
Szabadtéri fitneszpark és Saját testsúlyos edzőpark 
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Közvetlenül a Hangár utcai ingatlan szomszédságában, a HAGS fitnesz eszközök lehetőséget 
teremtenek a változatos edzésre, akár az idősebb korosztály számára is. Ez a szabadon álló 
edzőeszköz az igényeknek megfelelően szerelhető össze.  
 

 
forrás: https://10.kerulet.ittlakunk.hu 
 

Műfüves focipálya, Gumiburkolatú kosárlabda pálya, amely futballra is alkalmas,  
2019 elsőfelében kialakításra került egy műfüves 12m x 26m területű műfüves focipálya és egy azonos 
területű futballra is alkalmas öntött gumi burkolatú kosárlabdapálya. 
 

 
 

. 
Helyszíni fotók – 2019. május 10 
 
  

https://10.kerulet.ittlakunk.hu/
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Futókör 1000 méter (átadás 2019. II. fele) 
A Sportliget a kerületi lakosság jelenleg is kedvet futó területe. A Sportliget modernizálásával 
kialakításra kerül egy 1000 méteres belső futókör, amely amellett, hogy a belső zöld területeken vezet, 
összeköti a terület valamennyi sportlétesítményét is; így az uszoda és a felépülő velodrom között is 
közvetlen kapcsolatot teremtve. 
 

 
A kép a 3 éve átadott (és azóta már túlterhelté vált) Óhegy-parki futókörről készült. Ennél szélesebb 
lesz a Sportligeti futókör.  
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Kerékpáros funkciók -Szabadtéri gördeszka/BMX-pályák (átadás 2019. II. fele) 
 
Az eddig felsorolt, már átadott és/vagy 2019. második felében átadásra kerülő sportlétesítmények 
közül számunkra talán a legfontosabbak azok a fejlesztések, amelyeknek közvetlen kapcsolatuk van a 
kerékpározással. A Sportliget újratervezése során a kerékpárosokra, extrém sportolókra is gondoltak.  
Ezért került be a tervek közé egy skate park, és egy pumpa pálya.  
Jelenleg folyamatba van egy „pool” és egy „plaza” típusú gördeszka/BMX pálya kivitelezése. Ahogy az 
illusztrációs is jól mutatja, a pool-pálya az aljzatba (1,48m-rel) mélyített betonpálya, míg a plaza-pálya 
mozgatható elemekből álló, szabadon átalakítható mobilpálya. 
Ezeknek a pályáknak is megkezdődött már a kivitelezése: elkészültek az odavezető sétautak, a világítás. 
A képen a 2019. május 10-i állapot (még munkaterület):  

 
 
A megépülő pálya típusok:  

 
 

 
A pályák szabadtéri kialakításukból fakadóan csak szezonálisan és időjárástól függően használhatók. 
Ezért a felépülő fedett veldorom belső területeire BMX-pálya kihasználtsága már most 
prognosztizálható. 
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Kerékpáros pumpapálya 140 méter (átadás 2019. II. fele) 
Az Ingatlan nyugati oldalán fekvő jelenleg 60m hosszú pumpapálya, és az 55m hosszú ugrató-pálya 
(dirt) mellett pályabővítésre, új pálya létesítésére kerül sor. A pumpapálya kiegészül 80 m 
hosszúságban aszfalt borítással, 10m x 20m méretű kezdő pumpapálya kialakítása murva borítással.  
Sor kerül a meglévő ugrató-pálya (dirt) felújítására is. 
 
A megépülő (kibővülő) pumpapálya rajza tervdokumentációjából 

 
 
A kivitelezést (2019. II. fele) követően a pálya méretei a következőképp alakulnak: 

Pálya méretek  

Bruttó Alapterület 1200 m2 

Nyomvonal hossza 104 m 

Nyomvonal szélessége 1,3 m 

Kanyarok magassága 1,7 m 

Hullámok magassága 1,2 m 

 

 
A jelenlegi pumpapálya – még aszfalt borítás nélkül (a kivitelezés utáni állapot) 
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Kőbányai BringaPark 
 
Fontos kiemelni, hogy a beruházás területe jelenleg is otthont ad a Kőbányai BringaParknak, mint 
kerékpáros oktatás, edzési vagy épp versenyhelyszín. Itt található a Kőbányai Torna Club (KTC) 
sporttelepe is, amely kiváló infrastruktúrális hátteret biztosíthat a parkot és az Ingatlant használó 
bringások részére: mosdók, zuhanyzók, öltözők, szerviz, raktár, edzőterem, és versenyek, események 
idejére irodai háttér működhet a 300 négyzetméretes épületben. 
 

  
 

 
 
A sportligetben található zöldterületek és aszfaltpályák felhasználásával és az X. kerületi Önkormányzat 
segítségével a KTC egy, több bringás szakágat is kiszolgáló BringaParkot valósít meg. Ennek első 
lépéseként 2013. szeptember 22-én került átadásra egy földből és murvából épített Pumpa-pálya, 
amely azóta is idevonzza a környékbeli BMX-eseket. 
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Infrastruktúra 
 
2015. márciusában készült el a Hangár utcai Sporttelep épületének felújítása. Így az épületben 
megtalálhatóak fűtött öltözők, a neveztetésre és dopping ellenőrzésre is alkalmas helyiségek. Az 
épületben található 3 db zuhanyzó, valamint mellékhelyiségek. Ezen felül 2015. szeptemberében 
elkészült a téglaépület mellett található faház egy részének felújítása is, melyben ugyancsak WC és 
öltözőnek alkalmas helyiség került kialakításra.  
Mindezen felül az épületen kívül is rendelkezünk vízkiállással, ami kerékpármosó telepítésére is 
alkalmas. A sporttelep területére ipari mennyiségű áram és gáz vételére alkalmas vezetékek érkeznek, 
amely a csarnok megépítése és üzemeltetése során igen hasznos lehet.  
A parkolás a sporttelep körül több helyen is megoldott, rendelkezésre áll, a teleppel szemben található 
Flextronics gyár kb. 120 férőhelyes autó parkolója, valamint a Bánya-tó utcában kialakított parkoló sáv, 
ami kb. 50 autó befogadására alkalmas, és a parkolási szabályoknak megfelelően a Hangár utca is 
végigparkolható. 
 
Közösség, sportszakmai háttér 
 

 
 
A Hangár utcai sporttelepen 2014. óta működik a Kőbányai Torna Club kerékpáros szakosztálya, amely 
az elmúlt években az egyik meghatározó utánpótlás nevelő klubok közé emelkedett.  
Specziár Viktor irányítása mellett több korcsoporttal (felnőttekkel is) foglalkozik a klub. Több magyar 
bajnok is van a klubban, és a KTC versenyzője a Paralimpiai kvóta megszerzésében élen járó Bók László 
is.   
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Összefoglaló indoklás 
Az Ingatlan kiválasztásához, mint a beruházás tervezett területe 

 
Az Újhegyi lakótelepen és Kőbányán élő, sportot, játékot, szabadidős tevékenységet kedvelők részére 
2018 novemberétől mintegy 22 hektáros területen 2019. decemberéig valósul meg a Sportliget 
felújítása a Kőbányai Önkormányzat beruházásában. Az első ütem hivatalos átadására 2019. június 13. 
napján kerül sor. A sportliget sport-funkcióit jelentősen bővítheti a Velodrom megépítése.  
Összefoglalva kijelenthető: 

 Az Pályázat szerinti beruházás területeként az Ingatlan mind fizikailag, mind jogszabályilag 
alkalmas a kívánt célok elérésére. 

 Az Ingatlan Budapest mértani központjától pár utcára terül el, könnyen megközelíthető. 

 A területen jelenleg is működő Kőbányai BringaPark a pályázati funkciók egy részét jelenleg is 
kielégíti, sikeres beruházás esetén a már működő infrastruktúra továbbfejlesztése az eredménye 
működés alapjául szolgálhat. 

 Az Ingatlanon megvalósuló velodrom és kiszolgáló létesítmények nem csak önmagukban, hanem 
egy nagyobb, modern sportnegyed részeként kerülnek megvalósításra.  

 A velodrom a vele egyidejűleg megvalósuló modernizált környezettel szerves egységet képes 
alkotni és a további fejlesztések magjaként a pályázati célokon felüli kihasználtságot, 
látogatottságot képes generálni; újabb beruházások alapja lehet. 

 Pályázatunkat és a pályázati célokat, a veldorom sikeres felépülését és hosszú távú 
üzemeltetését, a terület további fejlesztését Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzata kiemelten támogatja. Az önkormányzati háttér önmagában is garanciát jelent a 
beruházás hosszú távú sikere szempontjából. 

Fentiekre és pályázatunkban továbbiakban előadott körülményekre figyelemmel, ezúton is kérjük a T. 
Magyar Kerékpáros Szövetséget pályázatunk nyertes pályamunkaként történő elfogadására és 
pályázatunk szerinti velodrom felépülésének támogatására!  
 
A pályázati céloknak megfelelő sportlétesítmény 

Minimális területrendezés 
Ahogy a pályázatunkhoz csatolt térképmásolaton és a helyszíni fényképfelvételeken is látható, az 
Ingatlan két kisebb kiszolgáló épületet leszámítva gyakorlatilag üres. Komolyabb bontási munkálatokra 
nincs szükség; a jelenleg parkolóként üzemelő terület és egy könnyű szerkezetes pár méteres 
felépítmény rendezése könnyen megoldható. 
Továbbá a legfrissebb áprilisi geotechnikai feltárási jelentés alapján sincs fizikai akadálya a 
kivitelezésnek. A tervezett építmény alapozása minimális talajtömörítéssel megoldható, a 
vázszerkezethez mély betonalapozásra nincs szükség. 
 
Összességében az Ingatlan fizikai adottságai megfelelnek a költséghatékony, gyors és hatékony 
építési beruházási céloknak. 
Tájékoztatjuk ugyanakkor T. Magyar Kerékpár Szövetséget, hogy az Ingatlan beépíthetőségére 
vonatkozó érvényes építési szabályzat (21/2016 (XII. 16.) módosítsa szükséges. Ennek a szabályzatnak 
a szükséges módosítását az Önkormányzat illetékes bizottsága megszavazta (2018. 11. 21-én), és a 
módosítás folyamatban van. Határozat kivonata mellékelve.  
 
Az ingatlan beépíthetőségére vonatkozó érvényes építési szabályzat jelenleg hatályos rendelkezései a 
velodrom nyitott szerkezeti részeinek megvalósítását most sem zárják ki. Így lehetőség nyílik arra, hogy 
a teljes a teljes beruházás kivitelezése a jogszabályi módosítások bevárást megelőzően is érdemben 
elkezdődhessen. Pályázó előbbiekre tekintettel a velodrom két ütemben történi kivitelezését tartja 
célravezetőnek; az első ütemben megvalósítva az engedélyhez nem kötött, illetve a hatályos 
beépíthetőségi előírásoknak megfelelő épületrészeket, majd az átmeneti adminisztrációs akadály 
megszűntét követően a fedett csarnokká alakítási munkálatokat egy második ütemben. 
Munkálatok leírása és becsült költségterve 
1. Ütem 
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Az első ütemben „engedélymentesen” megépíthető a velodrom lényegét képező nyitott pálya és a 
kiszolgáló létesítmények. A jelenlegi szabályozás alapján a velodrom első üteme (fedés nélkül) 
megépíthető.  
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2. Ütem 
Az első ütemet követőn, a vonatkozó új építési szabályok – várhatóan – szeptemberi hatálybalépése 
mellett kezdhető meg a veldorom graboplan ponyvaszerkezetének építése. Igény esetén a szükséges 
fűtési rendszernek a kiépítése, mellyel létrejön a pályázati feltételeknek megfelelő fedett építmény.  
 

 

 
 
A sátorszerkezet  

A velodrom második ütemben elkészülő tetőszerkezete külön kiemelést igényel. 
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A pálya téli vagy esős időben való hasznosítására szükséges a sátorfedés kialakítása. A sátor egy 
típustermék amely mobil, azaz bontható, szétszerelhető kivitelben készül.  
A sátor rendelkezni fog világítással és adott esetben szellőztetéssel/fűtési rendszerrel – vonatkozó 
kiviteli lehetőségek pályázatunk mellékleteként kerültek csatolásra.  
A sátor és a föld kapcsolata oldható, saját rendszer szerinti kapcsolatokkal, illetve előkészített 
betonalaphoz egyaránt rögzíthető. 
 
A mobil csarnok szerkezeti kialakítása: 
A csarnok tartószerkezetét 3,00 méterenként elhelyezett fém keretek látják el, amelyeket 
hosszirányban szelemenrudak kötnek össze. A váz stabilitását a szélső keretállásokba, ill. a hossztól 
függően köztes keretállásokba is a mezőkbe kerülő feszített sodronykötél-párok biztosítják. A 
keretoszlopok és gerendák csomóponti kapcsolata csuklós, illetve befogott megoldású. A sarok 
merevségét a két elemet ferdén összekötő acélrúd biztosítja. A keretlábak és gerendák alumínium 
profilból készülnek, sarokpontokon horganyzott acél elemekkel összekapcsolva. Az alumínium profil 
négy sarkán "kéder"-fogadó hornyok, nútok találhatók, melybe a ponyvázat illeszkedik.  
 
Jelenleg számos részfaladat csak funkció szinten mutatható be, a tényleges kivitelezési megoldások a 
sikeres pályázatot követő közbeszerzés(ek) során kerülnek véglegesítésre. Ilyenek a többek között a 
velodrom sátorszerkezetének talplemez megoldásai, a villámvédelem kialakítása, a világítás, a fűtés, 
vagy épp az érintésvédelem, tűzvédelem.  
 

 
 

A megépülő pálya hossza (a kanyar belső ívén mérve): 200 m. A pályát építő cég UCI referenciákkal 
rendelkezik.  
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Költségvetés 

A második ütemmel, 2019. augusztusi kezdés esetén, várhatóan 2019 december végére megvalósul a 
pályázat szerinti 200 méteres, négyévszakos, mobil (sátorral fedett csarnok) kerékpáros körpálya, a 
létesítmény megfelelő közművi ellátottságával, a megfelelő világítással és fűtéssel.  
 
Előbbiek szerinti velodrom ugyanakkor más sporttevékenységekre is alkalmas lesz, valamint részét 
képezi egy 200 férőhelyes lelátó is. Kiépítésre kerülnek a körpálya versenytechnikai eszközei is. 
Megjegyzés: Az Ingatlan jelenleg rendelkezik fűtött öltözőkkel, folyó- meleg és hideg vizes 
zuhanyzókkal és wc-kel. Ugyanakkor a velodromon belül is rendelkezésre fog állni a szükséges 
mennyiség. 
 
Az ismert kivitelezési munkálatok, anyagköltségek és munkadíjak mellett a velodrom 
építésegyszerűsített becsült költségvetése (2018. 04. havi adatok alapján) várhatóan az alábbiak 
szerint alakul: 

Fejlesztés elemei Költségtételek (ajánlatok alapján 
vagy szakértő becsléssel) 

Támogatás mértéke 

Terület előkészítése, betonalapozás, 
közművesítés, kiszolgáló egységek (wc, 
zuhanyzó) 

nettó 100.000.000,- Ft* 
 

549.000.000,- Ft 

Mobil track 4 évszakos körpálya 
beszerzése és telepítése 

nettó 181.000.000,- Ft 

Egyedi sátorcsarnok beszerzése és 
telepítése (szendvicspaneles 
szigetelésű) 

nettó 195.000.000,- Ft (€ 
614.920) 

Pályaeszközök (fűtés, világítás, rajtgép, 
időmérő rendszer, időmérő kijelző stb.) 

nettó 50.000.000,- Ft 

Engedélyeztetés, tervezés, 
projektmenedzsment költségei 

nettó 23.000.000,- Ft 

 
Amennyiben a pálya megvalósítása, építése során a pályázatból rendelkezésre álló összeg nem 
elegendő, úgy a hiányzó összeget a Vuelta Kft saját erőből vagy más forrásokból biztosítja úgy, hogy az 
a project megvalósítását nem veszélyezteti.  
 

 
 
A pályázati céloknak megfelelő velodrom, sikeres pályázat esetén és az azt követő közbeszerzések 
zavartalan lefolytatása után, várhatóan 2019. év végéig megvalósítható. 
 
A sportlétesítmény egyszerű üzemeltetési és költségvetési terve  
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Velodrom használatbavételére vonatkozó alapvállalás: 

 Pályázó törekszik a fejlesztés 2019. december 31-ig történő használatba vételének 
megvalósítására. Ennek megfelelően az önálló üzemeltetést 2020 januárjától tervezzük 
megvalósítani. 

 Tájékoztatjuk a T. Magyar Kerékpár Szövetséget, hogy az MKSZ pályakerékpár szakágának heti 
legalább 16 órás, ingyenes edzési lehetőséget biztosítunk; továbbá a korcsoportos regionális és 
országos bajnokságok megrendezése céljából a teljes létesítményt évente legalább 6 napra az 
MKSZ pályakerékpár szakágának ingyenes használatába adjuk. 

 
A velodrom üzemeltetése 

Alapvetés: Bár a hosszabbtávú üzemeléshez a Pályázat önmagában nem jelent biztosítékot, Pályázó 
a hosszú távú üzemeltetést, és az ezzel járó költségeket is vállalja.  
 
A Vuelta Kft és a Vuelta Kft-vel együttműködő sportegyesületek egyéb tevékenységeiből adódóan 
kézenfekvő megoldások vannak arra, hogy az üzemeltetés hatékonyan megoldható legyen. Kerékpáros 
oktatás, képzés, és természetesen a sportegyesületi tevékenység (több sportágban) mind egymást 
erősítik annak érdekében, hogy a fedett csarnokban a fapálya és a fapályán kívüli egyéb területek jól 
hasznosuljanak – egymás zavarása nélkül.  
 
A Vuelta Kft egyéb éves bevételei (több, mint évi 700 millió Ft) és működési modellje biztosítékot nyújt 
arra, hogy a Velodrom építése és üzemeltetése megbízható kezekbe kerül.  
 
Költségként az épületek amortizációjából és fenntartásából fakadó kiadások jelölhetők meg. 
Fenntartási költségként az üzemeltetés személyi költségei, a víz, áram, szennyvíz és a velodrom fűtése 
képez jelentősebb rendszeres kiadást. Ezek technikai megoldása még nem véglegesek, a sikeres 
Pályázatot követő közbeszerzési eljárásban dől el, melyik megoldás kerül alkalmazásra; de a fenntartási 
költséghatékonyságot Pályázó főszempontként kezeli.   
 
Külön kiemelést érdemel, hogy a Kőbányai Torna Klub más szakosztályaiban több, mint kétszáz 
gyermek sportol. Más kőbányai sportegyesületek részéről is komoly az igény sportpályák használatára.  
A beruházással létrejövő épületek ezen tevékenységek koncentrációját és további fejlesztését is 
biztosíthatják – ezt természetesen olyan megoldásokkal, hogy az alaptevékenység (kerékpársport) 
érdekei ne sérüljenek.  
 
A velodrom belső jelentős területei előbbieken felül lehetővé teszik azt is, hogy a Pályázatban még 
nem nevesített további funkciók legyenek beemelhetők a jövőben; ezért a hosszú távú fenntartásra 
számos lehetőség látszik biztosítottnak; különösen, ha a Sportligettel a terület, mint országosan is 
jelentős sportnegyed beváltja a hozzáfűzött reményeket. 
 
A velodrom és a Sportliget fejlesztésével együtt létrejövő kőbányai sportnegyed már rövidtávon is – de 
a legalább 15 éves üzemidő alatt bizonyosan – számos kedvező gazdasági hatással is jár: 
- Üzemeltetési költségek csökkenése, javul a szolgáltatások színvonala. Mint minden új 

létesítménynél, úgy a velodromnál is, a hosszabb távú használat során szerzett tapasztalatok 
segítenek, hogy idővel egyre jobban racionalizálható legyen az üzemeltetés.  

- A felépülő velodrom üzemeltetése számos lehetőséget biztosít bevételtermelésre.  
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Üzemeltetési koncepciók 

 
Figyelemmel arra, hogy a velodrom fűtési rendszerére vonatkozó igények még nem végelegesek, a 
létesítmény pályaterületén belüli üzemterületek üzemeltetése két koncepció szerint alakulhat attól 
függően, hogy a fűtés itt is biztosított vagy sem. Ugyanakkor az üzemeltetési koncepciók közös alapja, 
hogy a pálya és a pályán belüli terület egyaránt hasznosításra kerül, hiszen fűtés nélkül is kellően 
kihasználható a terület.  
 
Az üzemeltetés fő célja, hogy a létesítményt iskolai sportcélok megvalósítása keretében a helyi és a 
budapesti lakosság számára elérhető sportcélú szolgáltatásokat nyújtson. További főcél, hogy a 
létesítmény rendeltetésszerű használatát folyamatos biztosítása, így különösen annak tervszerű, 
folyamatos versenysportolók számára edzőpályakénti hasznosítása. 
 
Fűtés nélküli üzemeltetési koncepció 

 
Amennyiben a Közbeszerzési eljárások során az az eredmény születik, hogy a csarnokot hőszigetelés is 
fűtés nélkül kell megépíteni, abban az esetben a csarnokban az alábbi tevékenységeket tervezzük 
végezni:  

- Kerékpáros fapálya üzemeltetése (edzések, versenyek) 
- BMX pálya üzemeltetése 

- Kerékpáros KRESZ park üzemeltetése, oktatások, továbbképzések   
Állandó költségként felmerül  

- két fő bére (gondnok és sportszakmai felelős)  

- baleset és felelősség biztosítási díj 
- világítás 

- takarítás  
- vízhasználat, csatornadíj 
- kisebb karbantartási költségek  
- Egyéb költségek: pl. kommunikáció és marketing  

Tervezett bevételek:  
- Pályabelépő (egyéni és csoportos, napijegy és bérlet) 
- Oktatásból származó bevétel (óvodás, iskolás csoportok) 
- Pályázati bevétel  

- Terület bérbeadása sport rendezvényekre.  
- Reklámbevétel (pl. pályafelület)  

A fennmaradó költségeket Pályázó saját forrásból fedezni képes. 
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Üzemeltetési koncepció – fűthető csarnokban 

 
Amennyiben a Közbeszerzési eljárások során az az eredmény születik, hogy a csarnok megfeleő 
hőszigeteléssel is fűtéssel is megvalósítható, abban az esetben a csarnokban az alábbi tevékenységeket 
tervezzük végezni:  

- Kerékpáros fapálya üzemeltetése (edzések, versenyek) 
- BMX pálya üzemeltetése 
- Kerékpáros KRESZ park üzemeltetése, oktatások, továbbképzések  

- Egyéb sportágak kiszolgálása - terület rendszeres bérbeadása (pl. tenisz, kosárlabda, torna) 
Állandó költségként felmerül  

- két fő bére (gondnok és sportszakmai felelős)  
- baleset és felelősség biztosítási díj 
- fűtés  
- világítás 
- takarítás  
- vízhasználat, csatornadíj 
- kisebb karbantartási költségek  
- Egyéb költségek: pl. kommunikáció és marketing  

Tervezett bevételek:  

- Pályabelépő (egyéni és csoportos, napijegy és bérlet) 
- Oktatásból származó bevétel (óvodás, iskolás csoportok) 
- Állandó bérlők (sportegyesületek) befizetései  
- Pályázati bevétel  
- Terület bérbeadása sport rendezvényekre.  
- Reklámbevétel (pl. pályafelület)  

A fennmaradó költségeket Pályázó saját forrásból fedezni képes. 
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A beruházás tervezett területének tulajdonosa által adott, 15 évre szóló tulajdonosi hozzájárulás 

 
 
 

A szabályozási terv módosításáról szóló Önkormányzati döntés kivonata (2018. 11. 21.): 
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A pályázó sportlétesítmény-fejlesztési és - üzemeltetési tapasztalatának referenciája, bemutatása 
 
Pályázati kiírás 6.7. pontja alapján:  
Pályázó jelenleg üzemelteti a Hangár utcai sporttelepet. Itt zajló tevékenységek: edzések versenyek 
szervezése, rendszeres motoros oktatás, gokart versenyek. 
Pályázó jelenleg társbérletben üzemeltet egy torna sportág számára egy 150 nm-es csarnokot.   
Pályázó területi (kőbányai) beágyazottsága biztosíték arra, hogy a hasznosításban megtalálja a 
megfelelő partnereket, egyesületeket albérlőket.  
 
Személyi referenciák  

 
Eisenkrammer Károly Vuelta Kft ügyvezető több évtizedes sikeres cégvezetői tapasztalattal rendelkezik  
Pályázó ügyvezetője versenyzőként (pálya válogatott versenyzőként) és edzőként a Millenáris 
Sportpályán szerzett tapasztalatokat.  
Pályázó mind versenyzői, mind edzői és nézői szempontból ismeri azokat a szempontokat, melyek egy 
velodrom üzemeltetése szempontjából relevánsak lehetnek.  
 
Eisenkrammer Károly Róbert sportszervező 
Mobil: +3630 / 222-60-63 
Budapest, 1969. január 4. 
 
TANULMÁNYOK: 
1994 • Magyar Testnevelési Egyetem Továbbképző Központ  

- edző, sportszervező 
1999 • Magyar Testnevelési Egyetem  

- kerékpáros szakedző 
SZAKMAI ÉLETÚT 
2001-től • Vuelta Kft – ügyvezető, tulajdonos 
 
SPORTOLÓI / VERSENYZŐI ÉLETÚT 
1988-1987 • Központi Sportiskola 
1988-1993 • Ferencvárosi Torna Club 
1994-1995 • Mali SC 1993 
1996-1999 • Postás SE 
1992 • Olimpikon: Barcelona  
27-szeres felnőtt magyar bajnok, három szakágban: pálya, országút, mountain bike 
 
RELEVÁNS EDZŐI, SPORTSZERVEZŐI MUNKA 
1997 • KSI triatlon szakosztály – edző 
1999-2000 • Mountain bike – szövetségi kapitány 
2010-től • Kőbányai Torna Club – edző, szakosztályvezető 
2018-tól • Kőbánya Cycling Team - profi, nemzetközi csapat menedzsere 
2008 • BringaSuli program létrehozása 
2014 • BringaAkadémia közlekedésbiztonsági általános iskolai tantárgy létrehozása, BringaAkadémia 
akkreditált pedagógusképzési program létrehozása 
 
Fábián Imre sportszakember 
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E-mail: imrefabian66@gmail.com 
Telefon: +3670 /317 – 1734 
Budapest, 1966. március 30. 
 
A felépülő létesítmény üzemeltetésével és a velodromban 
igénybe vehető szolgáltatások sportszakmai felügyeletével és 
megszervezésével közvetlenül kijelölt személynek Pályázó 
Fábián Imrét kívánja foglalkoztatni. 
 
Fábián Imre szakmai- és versenyzői életútja különösen 
alkalmassá teszi arra, hogy a felépülő sportlétesítmény szakmai 
igazgatójaként a pályázati célok megvalósítását elősegítse. 
 
Külön kiemelést érdemel a több évtizedes kerékpáros 
versenyzői múlt, valamint versenybírói ismeretei is.  
Személyében olyan szakember kerülhet a velodrom élére, aki 
profi kerékpársportot nem csak kívülről ismeri, de pontosan 
tisztába van a sportág körülményeivel, kihívásaival és fejlődési 
lehetőségeivel is.    
 
A Budapest XV., Ifjúsági- és Sportközpontnál szerzett sportszervezői tapasztalatai, a pályázati és 
üzemeltetési célokon túl általában is alkalmassá teszik arra, hogy egy fedett sportlétesítmény 
vezetését sikerre vigye. Idegen-nyelvi ismeretei a létesítményüzemeltetés távlati, akár nemzetközi, 
regionális szintű céljainak elérésére is alkalmassá teszik Fábián Imrét.  
 
Fábián Imre – RELEVÁNS szakképzettség, szakmai tanulmányok: 
1992-1994 Magyar Testnevelési Egyetem Továbbképző Központ – kerékpár edző, sportszervező 
1997–1999 Két tanítási nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola - 
Idegenforgalmi technikus 
1998 • Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda – számítógép kezelő  
2000 • Kerékpár versenybíró – Magyar Kerékpár Szövetség  
 
Sportpályafutás: 1979-2001 
• 24 felnőtt országos bajnoki cím 
• Részvétel 5 pálya világbajnokságon 

1987 • Bécs, Tandem / 7. hely, 4000m csapatverseny 
1991 • Stuttgart, Pontverseny 
1993 • Hamar, Pontverseny 
1994 • Palermo, Pontverseny / 24. hely, 
1995 • Bogota, Páros verseny / 12. hely  

Relevéns szakmai tapasztalat, betöltött munkakörök: 
1984-1997 • Ferencvárosi Torna Club - hivatásos kerékpárversenyző 
1997-2000 • Budapest XV., Ifjúsági- és Sportközpont – sportszervező: sportesemények, diáksport 
rendezvények, nyári táborok szervezése  
2000-2001 • VUELTA Sportiroda, sportszervezői tevékenység 
Nyelvtudás: 
1999 • Állami középfokú nyelvvizsga – angol 
1999 • Belkereskedelmi Szakmai nyelvvizsga idegenforgalom – angol   
1999 • angol nyelvre érvényes – Idegenvezetői Igazolvány   
  

mailto:imrefabian66@gmail.com
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Pályázó ajánlattételi nyilatkozata 
 
 

a Magyar Kerékpáros Szövetség 
„Budapest közigazgatási területén belüli fedett mobil velodrom építése és üzemeltetése” 

tárgyú pályázati eljárás vonatkozásában 
 
 
 
Alulírott Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-688696; 
Székhely. 1104 Budapest, Bodza utca 31. a. ép.; Értesítési cím. 1103 Budapest, Hangár utca 10.; 
Pályázó), melyet képvisel: Eisenkrammer Károly Róbert 
 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t t  t e s s z ü k :  
 
 
1.) Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott pályázati eljárás 
dokumentumainak feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes pályázó kiválasztásra 
kerülünk a pályázati dokumentumokban foglalt építési beruházását, és egyéb kapcsolódó feladatokat 
a pályázatunkban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.  
 
2.) Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk pályázatunkban, ami ellentétben van a pályázati 
felhívás vagy bármely egyéb pályázati dokumentum feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen; 
kivéve, ha azt az MKSZ, mint érvényeset elfogadta. 
 
3.) A pályázat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes pályázónak nyilvánítanak 
bennünket, akkor a vonatkozó támogatási szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük a pályázati 
felhívásban és az egyéb pályázati dokumentumokban, valamint a pályázatunkban lefektetettek szerint.  
 
4.) Tudatában vagyunk annak, hogy közös pályázat esetén a közösen pályázatot benyújtók személye 
nem változhat sem a pályázati eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. 
Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös pályázók egyetemlegesen felelősek mind a pályázati eljárás, 
mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.  
 
5.) Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes pályázó szerződést kötünk, kötelesek vagyunk 
azokat a szakembereket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen 
pályázatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési 
feltételnek minősül. 
 
Kelt.: Budapest, 2019. május 30. 
 

 
……………………………… 

cégszerű aláírás 
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Alkalmasság előzetes megállapításához szükséges nyilatkozat 
 

a Magyar Kerékpáros Szövetség 
„Budapest közigazgatási területén belüli fedett mobil velodrom építése és üzemeltetése” 

tárgyú pályázati eljárás vonatkozásában 
 

 
Alulírott Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-688696; 
Székhely. 1104 Budapest, Bodza utca 31. a. ép.; Értesítési cím. 1103 Budapest, Hangár utca 10.; 
Pályázó), melyet képvisel: Eisenkrammer Károly Róbert; a pályázati eljárást megindító felhívásban és 
az egyéb pályázati dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentjük, hogy megfelelünk a pályázati eljárást 
megindító felhívás pontjaiban meghatározott alkalmassági követelménynek. 
 
 
Kelt.: Budapest, 2019. május 30. 
 

 
……………………………… 

cégszerű aláírás 
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Kizáró okok fenn nem állásával összefüggő nyilatkozat 
a Magyar Kerékpáros Szövetség „Budapest közigazgatási területén belüli fedett mobil velodrom 

építése és üzemeltetése” tárgyú pályázati eljárás vonatkozásában 
 
Alulírott Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-688696; 
Székhely. 1104 Budapest, Bodza utca 31. a. ép.; Értesítési cím. 1103 Budapest, Hangár utca 10.; 
Pályázó), melyet képvisel: Eisenkrammer Károly Róbert; tudomásul vesszük, hogy az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdés értelmében központi 
költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján 
nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.  
 
Előbbiekre tekintettel kijelentjük, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti átlátható szervezet. 
 
Pályázó előbbiek körében, külön jogszabályi felhívás hiányában is nyilatkozik, hogy nem állnak fenn 
vele szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény („Kbt.”) 62. § (1) és (2) bekezdésében 
foglalt kizáró okok. 
 
Tekintettel arra, hogy Pályázót nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 
pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges 
tulajdonos neve és állandó lakóhelyének bemutatása az alábbi: 
 
Természetes személy adatai: 
A pályázó törzstőkéjének 50%-át megtestesítő üzletrész kizárólagos tulajdonosa, szavazatszáma 150  
Név: Eisenkrammer Károly Róbert 
Anyja neve: Farkas Ilona 
Állandó lakhely: 1104 Budapest, Bodza utca 31. a. ép. 
Azonosító okmány száma, annak típusa: személyi igazolvány 898799 PA 
Adóazonosító jel: 8372583501 
Születési hely, idő: Budapest, XIV kerület, 1969. január 04. 
Állampolgárság: magyar 
 
Természetes személy adatai: 
A pályázó törzstőkéjének 50%-át megtestesítő üzletrész kizárólagos tulajdonosa, szavazatszáma 150  
Név: Ladányi Beatrix 
Anyja neve. Banczik Ágnes 
Állandó lakhely: 1104 Budapest, Bodza utca 31. a. ép. 
Azonosító okmány száma, annak típusa: személyi igazolvány 357931 LA 
Adóazonosító jel: 8390663953  
Születési hely, idő: Budapest, X kerület, 1973. december 17.  
Állampolgárság: magyar 
 
Pályázó nyilatkozik továbbá, hogy nincs olyan további jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezne a megjelölt tulajdonosokon felül. 
Kelt.: Budapest, 2019. május 30.  
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
Nyilatkozat a Pályázó közreműködőinek-alvállalkozóinak személyét illető  
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kizáró okoknak fenn nem állásával összefüggésben 
 

a Magyar Kerékpáros Szövetség 
„Budapest közigazgatási területén belüli fedett mobil velodrom építése és üzemeltetése” 

tárgyú pályázati eljárás vonatkozásában 
 
Alulírott Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-688696; 
Székhely. 1104 Budapest, Bodza utca 31. a. ép.; Értesítési cím. 1103 Budapest, Hangár utca 10.; 
Pályázó), melyet képvisel: Eisenkrammer Károly Róbert; jelen okirat aláírásával kijelentjük, hogy a 
pályázat teljesítéséhez nem veszünk igénybe a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(„Kbt.”) 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben 
az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. 
 
 
Kelt.: Budapest, 2019. május 30. 
 

 
……………………………… 

cégszerű aláírás 
 
  



Mobil Velodrom pályázat - 34. oldal 
Vuelta Kft – Kőbányai Önkormányzat 

 

Nyilatkozat a Pályázó Kkv-státuszára vonatkozóan 
 

a Magyar Kerékpáros Szövetség 
„Budapest közigazgatási területén belüli fedett mobil velodrom építése és üzemeltetése” 

tárgyú pályázati eljárás vonatkozásában 
 
Alulírott Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-688696; 
Székhely. 1104 Budapest, Bodza utca 31. a. ép.; Értesítési cím. 1103 Budapest, Hangár utca 10.; 
Pályázó), melyet képvisel: Eisenkrammer Károly Róbert; jelen okirat aláírásával kijelentjük 
 
hogy cégünk*megfelelő aláhúzásával jelölendő 
 
 a) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá. 
 
b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak 
/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak*megfelelő aláhúzásával jelölendő minősül. 
 
 
Kelt.: Budapest, 2019. május 30 
 

 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 

 


