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Műszaki leírás szabadtéri kézilabda pálya létesítéséhez 

– meglévő szabadtéri sportpálya esetén (vázlat) 

 

ELŐKÉSZÜLETEK 

A meglévő szabadtéri sportpálya méreteit és felületi síkpontosságát a kivitelezés megkezdése 

előtt ellenőrizni szükséges. Előfordulhat, hogy a pályaszerkezet repedezett, a repedésekben 

növényzet jelenik meg. A növényzetet el kell távolítani, a repedéseket meg kell vizsgálni. 

Amennyiben a repedések mozgásból adódnak, a keletkezett hiba okát meg kell szüntetni.  

 

A mérési eredmények alapján vizsgálni szükséges, hogy a meglévő pálya megfelel-e a 

szabvány kézilabda pálya méretkövetelményeinek – 22 m x 42 m. A meglévő pálya geodéziai 

bemérését a tulajdonos végzi el. 

 

ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK 

A meglévő pályaszerkezet burkolata a tervezett felújítás alépítményi fogadószerkezete lesz. 

Ezért különösen fontos szempont a burkolat megfelelő előkészítése, javítása.  

 

Amennyiben az aszfaltozott felület területe nagyobb, mint az előírt pályaméret, a széleket le 

kell vágni. Amennyiben a meglévő burkolt felület mérete jelentősen meghaladja az előírt 

pályaméretet, a burkolati rendszer lezáró ékelemével kell a pálya szegélyezését kialakítani. 

Ebben az esetben a meglévő burkolt felületet nem kell elbontani, az megmarad. 

 

Ha a pálya burkolt felülete kisebb a szabványban előírtnál, az alépítményi szerkezetet pótolni 

szükséges a 22 m x 42 m méretig oly módon, hogy a pótlással bővített rész ne tudjon külön 

mozogni a meglévő megmaradó szerkezettől. A teljes felület együttdolgozását biztosítani kell. 

A felületi síkpontossági követelmények ellenőrzését követően a magaspontokon a burkolatot 

durva csiszolással javítani kell, az előírtnál nagyobb mélypontokat szakszerűen, a meglévő 

pálya anyagához illeszkedő anyaggal pótolni szükséges. 

 

Amennyiben a meglévő pálya burkolati szerkezete nem használható fel, mint a tervezett 

elemes burkolat fogadószerkezete, azt el kell távolítani. 

 

Az építés területén a tervezett pályának megfelelő méretű kavics ágyazat rétegrendjét több 

ponton ellenőrizni kell, amennyiben az ágyazat megfelelő, lokális pótlással a tervezett lemez 

lejtéséhez ki kell alakítani. A beton burkolat 10 cm vastagságú, C30/37-XF4 földnedves 

kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc minőségben, 6k1515 betonacél hálóval vasalva, dilatálva. 

A beton aljzat felső síkját kültéri beton felületként kell kialakítani. 

 

SPORTPÁLYA VÍZELVEZETÉS 

A meglévő pálya lejtésviszonyainak ellenőrzése után a lejtésviszonyok kialakítását el kell 

végezni. Lehetőség szerint a tervezett burkolat alépítményét úgy kell kialakítani, hogy a 

felület lejtése oldalirányban egy irányba lejtsen 1%-ot. 

 

Amennyiben a fenti követelmény nem teljesíthető, a hosszirányú tengelyvonalra merőlegesen 

két irányba az oldalvonalak felé kialakított lejtés is elfogadható 1% lejtéssel. 

 

A mélyponton az oldalvonallal párhuzamosan sávos folyóka beépítése szükséges a 

csapadékvíz gyűjtésére. A vonalmenti vízelvezetést a valós vízgyűjtő terület figyelembe 

vételével kell méretezni. Amennyiben lehetőség van rá, a vonalmenti folyókában összegyűlt 

vizet az intézmény csapadékvíz gyűjtő rendszerébe bele kell vezetni. Ha nincs csapadékvíz 



2. számú melléklet 

2 
 

gyűjtés, a vonalmenti folyóka lejtési irányait úgy kell kialakítani, hogy a két végén létesítendő 

szikkasztó gödrökbe vezesse a csapadékot. A szikkasztó gödör mérete 2 m x 2 m x 2 m. Az 

anyaga d50-100 kavics, melyet nem szőtt geotextília réteggel kell elválasztani a termett 

talajtól. 

 

Amennyibe a területen magas a talajvíz, szikkasztó rendszer létesítése nem lehetséges!  

 

FEKTETÉSI UTASÍTÁS 

A burkolólapokat nem lehet elhelyezni addig, amíg az összes többi szakmunka teljesen 

elkészül a területen. A felület simaság toleranciája 3 mm 3 m-es vízmértékkel mérve. Minden 

előkészítési problémát korrigálni kell a telepítés előtt. Az előkészületi munka függ a 

környezettől. Minél több rétegű az aljzat, annál jobb a teljesítmény. Fontos, hogy fektetés 

előtt az összes törmeléket el kell távolítani a felületről. 

 

A beton (vagy aszfalt) alépítményi felületek gyakran hullámosak. A magaspontok kijavítására 

az érintett területet meg kell csiszolni beton csiszolóval. A hullámvölgyeket ki kell tölteni 

beton javító kötőanyaggal. 

 

FEKTETŐ BRIGÁD JAVASOLT LÉTSZÁMA 

1-2 fő szakmunkás, 4-6 fő segédmunkás 

 

A MUNKA MENETE 

A hosszirányú tengelyt az alépítményre ki kell tűzni, fel kell krétával rajzolni. Ezt követően a 

burkoló táblák fektetése megkezdhető a pálya egyik végéből hosszanti tengely irányában. A 

szélekhez a bejáratoknál rézsűs elemet kell illeszteni. Oszlopoknál, illetve telepített elemeknél 

a táblákat ki kell vágni. 

 

LEHORGONYZÁS 

Általánosságban a táblás burkolatokat nem szükséges lehorgonyozni.  

 

FELFESTÉS 

Festék anyaga jól tapadó, minősített poliuretán alapanyagú, a táblás burkolat rendszeréhez 

egyértelműen ajánlott típusú. Ragasztógép és az ajánlott ragasztószalag szükséges a felfestés 

elkészítéséhez. Ragasztás után a vonalazást alkohollal vagy acetonnal átitatott ruhával meg 

kell tisztítani. Az egykomponensű alapozót össze kell keverni. (védőfelszerelés használata 

kötelező!) 

 

Fel kell juttatni az alapozót a vonalazási területekre hengerrel vagy hab ecsettel. Az alapozó 

száradását meg kell várni. A poliuretán kétkomponensű festéket össze kell keverni gyártói 

előírás szerint. A festéket a jelölt helyekre fel kell juttatni, az első réteg száradása után a 

második réteget is fel lehet hordani (amennyiben szükséges). Száradást követően a ragasztó 

szalagokat el lehet távolítani. 

 

Hiba esetén a vonalazás újra festhető a technológiai utasításban meghatározottak szerint. A 

pálya elemek szétszerelhetőek a technológiai utasításban meghatározottak szerint. 

 

SPORTPÁLYA BURKOLAT 

A beépítendő burkolat UV-álló anyagú, kék színű, az alapvonalon kívüli kifutó terek piros 

színnel létesülnek. 
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A gyártónak meg kell felelnie az ISO 9001:2008 és az ISO 14001:2004 számú 

szabványelőírásoknak. A lerakást követő egy évig a lerakással kapcsolatos hibákból eredő 

kárért a pályaépítő felel. 

 

A modul sportpadló vastagsága minimum 15mm, nagy teherbírású UV-álló polipropilén. 

 

Felület keménysége: (ASTM D 785) ≤ 64, csúszási ellenállás: (EN 13036-4) ≤ 83, hőállóság: 

≥ 70°C, hidegállóság: ≤ -40°C, lineáris méretváltozás: (EN 23999) -0,05; hullámosodás, 

deformáció: (EN 23999) 0 

 

SPORTPÁLYA FELSZERELÉSE 

Labdafogó háló és tartószerkezete: 

A labdafogó háló, UV álló szőtt, 13x13 cm lyukosztással, alul és felül és mező 

középen acél feszítőhuzallal, tartószerkezete a palánkkal egybeépítve készül, 5 m 

magas, 60x60x3 mm tűzihorganyzott zártszelvényből. A háló tartóoszlopának 

alapteste 0,3x0,3x1 m méretű C16 FN beton. Az alaptestet a helyi talaj teherbírási 

értékének ismeretében méretezni kell. Alapvonal mögött (44 fm) alaptartozék, 

oldalvonal mellett, amennyiben egyéb szempontok indokolttá teszik, opcionális (84 

fm). 

Palánkrendszer (opcionális):  

A pályához - azt körülvevően - az alap ás oldalvonalaktól 1 méteres távolságban 1,1 m 

magas palánk készül, - integrálva a labdafogó háló tartószerkezetébe - időjárás és 

hőálló 18 mm vastag fehér színű, lekerekített rétegelt lemezből, 50x50x3 mm 

tüzihorganyzott zártszelvény oszlopokkal. Alapvonal mögött (44fm ) és oldalvonal 

mellett (84 fm). A palánkon 1 db egyszárnyú kapu létesül. 

Felszerelési tárgyak:  

2 db szabvány méretű rögzített kézilabda kapu hálóval (300 x 200) cm.  

 

KARBANTARTÁSI KÖVETELMÉNYEK, GARANCIÁLIS FELTÉTELEK 

A használó a műszaki átadás során a kivitelezőtől megkapja a sportpálya karbantartási 

utasítását. A dokumentumban a használatra, tisztításra és karbantartásra vonatkozó 

követelmények megtalálhatók. 


