JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS

Az MHSSZ által kiírt
„Magyarországi vasalt utak és sziklamászó iskolák” című felhívás

Budapest, 2020.02.17

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS

A Magyarország területén megvalósítható „vasalt utak” létrehozására és
sziklamászó iskolák felújítására és bővítésére

I.

Előzmények

A jelentkezési felhívás célja a Magyarországon egyre növekvő népszerűségnek örvendő
szabadidősportként, illetve aktív turisztikai tevékenységként funkcionáló új via ferrata utak
(magyarul: vasalt utak) létrehozása és meglévő sziklamászó iskolák felújítása és bővítése
illetve újak létrehozása egy erre irányuló program (Program) révén.
A via ferrata olyan sziklás területen kiépített út, amelyen előzetesen felszerelt fémkábelek és
esetlegesen létrák, lépcsők és hidak segítik az előrehaladást.
A sziklamászó iskolákban a sportmászóutak biztosítása pont szerűen történik (sziklába
elhelyezett „nittekkel”) és ereszkedést bizosító „stand”-ban végződik.
A javuló életszínvonal, valamint az érezhető szemlélet- és értékrend-váltás okán reneszánszát
élő természetjárás keretében egyre több intenzív élményt adó, természetben űzött aktivitás
jelenik meg, mint például a teljesítménytúrázás, a geocaching, a túrakerékpározás, a via
ferrátázás és sziklamászás.
A már meglévő magyarországi vasalt utak legnagyobb része európai uniós és hazai
társfinanszírozási forrásból jött létre. E via ferrata utak népszerűek, keresettek, ám
korlátozott kapacitásúak, ráadásul az Észak-Dunántúli-középhegység közepére
koncentrálódnak. A helyszínek kiterjesztéséhez, az utak számának bővítéséhez, a Program
indításához az állami szerepvállalás indokolt.
A sziklamászó iskolák kialakítása és felújítása többnyire állami és sportegyesületi forrásból
valósultak meg. A sziklamászás biztonsáságának és a mászóélmény növelésének érdekében a
rendszeres felújítás és bővítés finszanszírozásához szinén indokolt az állami szerepvállalás.
A szabadidősport tevékenységként funkcionáló via ferrata utak és sziklamászó iskolák
hatással vannak a térség turisztikai forgalmára. A térségbe látogató turisták és kikapcsolódni
vágyók helyi szolgáltatásokat – étterem, vendéglátás, sporteszköz-kölcsönzés, egyéb
szolgáltatások – vesznek igénybe.
A Program keretében az új via ferrata és sziklamászó iskola helyszínek vagy utóbbiak
felújítása illetve bővítése nemcsak a helyi és központi költségvetési adóbevételekre gyakorol
kedvező hatást, hanem a sport és a természetjárás, valamint az azon keresztül megvalósuló
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egészség és természettudatos életmód támogatása hasznos és megtérülő társadalmi befektetés
is. Segíti az emberek fizikai és lelki jólétét, egészséges küzdőszellemre és a természeti értékek
tiszteletére, megóvására nevel, valamint erősíti a közösségi és nemzeti összetartást,
környezetünk megismerését és védelmét.
A Program közvetetten támogatja a Bejárható Magyarország kormányprogram (a
továbbiakban: Bejárható Magyarország Program) célkitűzéseit, azokhoz jól illeszkedve az
egészséges életmódra nevelést a sport, aktív turisztikai és szabadidős tevékenységeken
keresztül.
Hazánkban a szabadidős aktivitás résztvevői egyre inkább a rövid idejű, kalandos és egyben
dinamikus sportokat választják. E szabadidő sportolók körében egyre népszerűbb a hazai
sziklákon már három helyszínen űzhető via ferrata illetve a közel 50 sziklamászó iskola.
Hazánk adottságai (megfelelően szilárd és magas, jól megközelíthető sziklafalak) csak első
közelítésben tűnnek elégtelennek. A természetvédelmi szempontokat is figyelembe véve
jelentős számú lehetséges helyszín vár feltárásra, kiépítésre és hasznosításra.
Elsősorban felhagyott, rekultivált bányafalak jöhetnek szóba hazánkban, de a
természetvédelmi hatóságokkal egyeztetve akár védett természeti területeken fekvő
sziklafalakon is létesíthető vasalt út és/vagy sziklamászó iskola.
A via ferrátázás és sziklamászás tökéletesen épül rá a falmászótermekben űzött
tevékenységekre. Ezek pedig ma már játszótereken és iskolákban is megjelentek. Így a
mindennapos testnevelés része is lehet akár a „via ferrátázás” és sziklamászás.
A jelen felhívás alapján, a 1. I. pontban meghatározott alanyi kör egy javaslatot nyújthat be
via ferrata utak megvalósítására illetve a 1. II. pontban meghatározott alanyi kör javaslatot
nyújthat be sziklamászó iskolák felújítására és bővítésére valamint új sziklamászó iskolák
kialakítására jelen dokumentum 9. pontjában meghatározott határidőben a 10. pontban előírt
dokumentumok beadásával.

1. A jelen dokumentum célja
A felhívás célja alapvetően információgyűjtés:
•

•

a lehetséges vasalt út helyszínekről, amelynek eredménye lesz egy Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmány, amelyet a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség
(MHSSZ) készít az aktív Magyarországért felelős kormányiroda (Kormányiroda)
részére, hogy ezáltal döntésre előkészítésre kerüljenek a lehetséges vasalt út
projektjavaslatok, továbbá
a felújítás igénylő mászóiskolákról és azok lehetésges bővítéséről valamint
potenciális új helyszínekről, amelyekről az MHSSZ elnöksége dönt és biztosítja a
szükséges eszközök beszerzését és élőmunka finanszírozását a Kormányiroda
támogatásából.
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Jelen felhívásra az alábbi típusú szervezetek nyújthatják be jelentkezésüket
I.
a) Vállalkozás
Korlátolt felelősségű társaság
Részvénytársaság
Közkereseti társaság
Betéti társaság
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet
Nonprofit gazdasági társaság
c) Civil szervezet
Alapítvány
Egyesület
Szövetség
d) Települési önkormányzatok
e) Állami, vagy önkormányzati fenntartási intézmények
f) Önállóan gazdálkodó állami intézmények
g) Államháztartási szervezetek, valamint államigazgatási szervek
II.
2020. évben MHSSZ tagsággal rendelkező sportegyesületek
Jelentkezés benyújtására nem jogosultak azon szervezetek:
•

amelyeknek lejárt köztartozása van;

•

amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás
alatt állnak, adósságrendezési eljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási
eljárás van folyamatban.

•

amelyeknek nem rendezettek a munkaügyi kapcsolatai

•

amelyek nem vállalják vagy szervezik meg a megvalósult fejlesztés üzemeltetését
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2. Támogatható tevékenységek
I. Vasalt utak
Jelen jelentkezési felhívás keretében támogatásra javasolható minden olyan tevékenység,
amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a megvalósítandó 1vasalt utak
kialakításhoz és az alábbi felsorolásban szerepel:
Előkészítési tevékenység
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése
Mérnöki tevékenység
o Műszaki tervek készítése
o Építési rendszer- és technológia meghatározása (Technológiai Utasítás kidolgozása)
o Szakértői vizsgálatok elvégeztetése
o Műszaki beavatkozási terv készítése
Közbeszerzési tevékenység
o Közbeszerzési dokumentáció kidolgozása
o Közbeszerzési szakértő alkalmazása

Megvalósítás
Terület-előkészítési tevékenység
o veszélytelenítés
o lőszermentesítés,
o irtási munkák elvégzése,
o földmunkák végzése,
Építéshez kapcsolódó tevékenység
o építés – via ferrata utak építése
o építés – sziklamászó utak építése
o menthetőség biztosítása és mentési utak kiépítése/kijelölése
o kapcsolódó infrastruktúra kiépítése
„Projektmenedzsment tevékenység”
o általános menedzsment feladatok ellátása (személyi jellegű ráfordítások)
o szakértői szolgáltatások (pénzügyi, jogi, műszaki)
„Műszaki ellenőri szolgáltatás”
o Műszaki ellenőr

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. által kiadott Via Ferrata útvonalakra vonatkozó üzembehelyezést megelőző
felülvizsgálat eljárásrendje alapján szükséges eljárni.
1
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„Egyéb szakértői szolgáltatás”
o Műszaki felügyelet, ÉMI-TÜV SÜD Kft. által végzett üzembehelyezést megelőző
felülvizsgálat
„Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása”

Kötelező tevékenység
Minimum 200m B nehézségű vasalt út megépítése, kötelezően előírt nyilvánosságra
biztosítása, műszaki ellenőri szolgáltatás, sikeres eredménnyel ÉMI-TÜV SÜD Kft. által
lefolytatott üzembehelyezést megelőző felülvizsgálat.
Nem támogathatók azok a tevékenységek, amelyek a fenti felsorolásban nem találhatóak,
továbbá olyan sziklafalra nem lehet építeni via ferrata utat, amelyen már elkészült vagy
tervezett sziklamászó út található.
Nem kötelező tevékenységek
Közbeszerzési tevékenység, Projektmenedzsment tevékenység
II. Sziklamászó Iskolák
Jelen jelentkezési felhívás keretében támogatásra javasolható minden olyan tevékenység,
amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a sziklamászó iskolák felújításához,
bővítéséhez és megvalósítandó új helyszínekhez és az alábbi felsorolásban szerepel:
Megvalósítás
Terület-előkészítési tevékenység
o veszélytelenítés
o lőszermentesítés,
o irtási munkák elvégzése,
o földmunkák végzése,
Építéshez kapcsolódó tevékenység
o építés – sziklamászó utak építése
o kapcsolódó infrastruktúra kiépítése
„Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása”

Nem támogathatók azok a tevékenységek, amelyek a fenti felsorolásban nem találhatóak,
továbbá olyan sziklafalra nem lehet építeni sziklamászó utat, amelyen már elkészült vagy
építés alatt lévő vasalt út található.
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3.

Elszámolható költségek

Elszámolható minden olyan költség, ami az alábbi felsorolásban található, minden más nem
számolható el:
Előkészítési tevékenység
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
Mérnöki tevékenység
o Műszaki, tervek díjai
o Technológiai Utasítás kidolgozásának költsége
o Szakértői vizsgálatok díja
o Műszaki beavatkozási terv költsége
o Engedélyek költségei, melyek nem képezik részét a tervezési költségeknek
o Egyéb hatósági díjak
FIGYELEM! -> A „Előkészítés” költségtípus keretében elszámolható költség nem
haladhatja meg a projekt elszámolható költségének 10 %-át.
Közbeszerzési tevékenység
o Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projekt-megvalósításra
vonatkozóan
o Közbeszerzési szakértő költsége
o Közbeszerzési eljárási díj (közzétételi díj)
FIGYELEM! -> A „Közbeszerzés költsége” költségtípus keretében elszámolható
költség nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének 3 %-át, de maximum az 1.000.000 Ft-ot.
Megvalósítás
„Terület-előkészítési költség” költségtípusban
o veszélytelenítés
o lőszermentesítés,
o irtási munkák
o földmunkák
„Építéshez kapcsolódó költségek” költségtípusban
o via ferrata utak építési költségei
o sziklamászó utak építési költségei
o kapcsolódó infrastruktúra kiépítés költségei
FIGYELEM! -> A sziklamászó utak „építés költsége” költségtípus keretében
elszámolható napidíjak maximális összege bruttó 30.000 Ft.
„Projektmenedzsment költség” költségtípusban
o általános menedzsment feladatok ellátása (személyi jellegű ráfordítások)
o szakértői szolgáltatások (pénzügyi, jogi, műszaki)
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FIGYELEM! -> A „Projektmenedzsment költsége” költségtípus keretében
elszámolható költség nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének 4 %át
„Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége” költségtípusban
o Műszaki ellenőr
FIGYELEM! -> A „Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége” költségtípus keretében
elszámolható költség nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének 3 %át.
„Egyéb szakértői szolgáltatás költségei” költségtípusban
o Mérnök felügyelet
FIGYELEM! -> Az „Egyéb szakértői szolgáltatás költsége” költségtípus keretében
elszámolható költség együttesen nem haladhatja meg a projekt elszámolható
költségének 3 %-át.
„Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége” költségtípusban
o Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

4. Alapvető elvárások
1)
Vasalt utak esetén nem javasolhatók támogatásra már létező fejlesztések
továbbvitelére, már megkezdett fejlesztések, vagy a tájékoztató megjelenésekor elfogadott
beruházási programban szereplő beruházás kiegészítésére.
2)
Az építések kapcsolódó fejlesztések minden esetben olyan ingatlanon valósulhatnak
meg, amely
–

a Jelentkező szervezet 1/1 arányú tulajdonában áll és tehermentes, vagy

–
a Jelentkező szervezet a javaslat benyújtásakor érvényes jogcím alapján használja,
vagy elvi tulajdonosi és vagyonkezelői hozzájárulási nyilatkozattal rendelkezik
Amennyiben természetvédelmi területen található a fejlesztés, akkor szükséges a releváns
Nemzeti Parktól a helyszín bejárási jegyzőkönyv is
3)
A tulajdonjogi kérdéseken túl a fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlannak legalább az
alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
a)
a létesítmény megvalósításához különösen természetvédelmi szempontok szerint
engedélyezhető, műszakilag, geológiailag alkalmas a létesítmény, későbbi üzemeltetését és
használatát nem veszélyeztető helyszínen, az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelő terep- és környezeti viszonyok között tervezett.
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4)
A Jelentkező az építés megkezdésétől kezdődően a helyszínen legalább egy és
legalább A3 méretű (29,7cm * 42 cm) méretű (időjárás álló) táblán köteles a nyilvánosságot
arról tájékoztatni, hogy a fejlesztés megvalósítását az MK Aktív Magyarország
Kormánybiztosi Iroda támogatta. A tájékoztató tábla elkészítése a jelentkező szervezet
kötelezettsége, ennek tervezési, grafikai munkáját egy erre kijelölt szervezet végzi el.
5)
A Program keretében megvalósuló fejlesztések nyilvános átadására a Kormányiroda
szervezésében kerül sor.

5. Fenntartási kötelezettség
A jelentkezőnek vállalnia kell a fejlesztések funkció szerinti fenntartását, karbantartását,
üzemeltetését – biztosítva annak MHSSZ tagsági kártyával, bárki általi, korlátozás nélküli
használatát, felügyeletét, ideértve az eszközök őrzését, karbantartását is – annak átadásától
számított 3 éves időtartamig.
A jelentkező kötelezettséget vállal arra is, hogy az ingatlan, amelyen a fejlesztés megvalósul,
az átadástól számított 3 éves fenntartási időtartamon belül nem osztható meg, az ingatlan és
a fejlesztés eredménye, annak tárgyai nem terhelhetők meg és nem idegeníthetők el, illetve
azokon olyan változtatást, amely az új létesítmény használatát hátrányosan befolyásolja, nem
végez vagy tesz lehetővé. Amennyiben nem a jelentkező tulajdonában van az ingatlan (állami
tulajdon), akkor a tulajdonosi joggyakorló nyilatkozata szükséges a fentiek
tudomásulvételéről.

6. Projektvégrehajtás időszaka
A későbbiekben támogatott projektek várható támogatási és megvalósítási időszaka: 2020.
május 1. – 2021. szeptember 30.

7. Az elnyerhető támogatás összege, formája, mértéke és a finanszírozás módja
Vasalt út fejlesztés esetén a minimális támogatás összege helyszínenként 10 millió forint, a
maximális támogatás összege 40 millió forint.
Sziklamászó iskola fejlesztés esetén a minimális támogatás összege helyszínenként 1 millió
forint, a maximális támogatás összege 5 millió forint, amely tartalmazza az MHSSZ által
biztosítandó eszközöket is (pl. nittek, standok, ragasztó, furógép)
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás tervezett mértéke: 100 %-os támogatási intenzitás.
Finanszírozás tervezett módja: előfinanszírozás
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8. Beadható jelentkezések száma
A jelentkezési felhívásra egy szervezet több helyszínre nyújthat be fejlesztési igényeket.

9. A jelentkezések benyújtásának módja, helye és határideje
A jelentkezési dokumentációt elektronikus úton szükséges benyújtani az alábbi email címre:
vasaltutak@mhssz.hu
Beadási határidő:
Sziklamászó iskolák - 2020. március 31.
Vasalt utak - 2020. május 15.

A benyújtott dokumentumokat a 10-es pontban meghatározott módon szükséges
megküldeni.

10. Benyújtandó dokumentumok
A pályázat benyújtásakor az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
• számítógéppel kitöltött jelentkezési adatlap
• kitöltött megvalósítási és üzemeltetési terv (ez tartalmazza az egyes tevékenységek
ütemezését, a projekt költségvetését és az üzemeltetésre vonatkozó kalkulációt) –
excel verzióban
• a jelenlegi helyzetet bemutató fotódokumentáció - minimum 10 db fotó jpg
formátumban, de maximum 10 MB terjedelemben;
• falrajz a tervezett útvonal vagy utak jelölésével – számítógéppel rajzolt vagy szkennelt
verzióban;
• aláírási címpéldány (eredetivel megegyező másolat) - szkennelt verzióban;
• cégkivonat (nem hiteles) vagy alapító okirat, alapszabály (nem hiteles) – szkennelt
verzióban;
• új helyszín esetén tulajdoni lap másolat(ok) – szkennelt verzióban;

•

•
•

nem saját tulajdonú ingatlan esetén:
bérleti szerződés- határozatlan idejű, vagy határozott idejű legalább a projekt
befejezését követő 3. év végéig VAGY elvi tulajdonosi vagy vagyonkezelői
hozzájáruló nyilatkozat – szkennelt verzióban;
amennyiben
releváns
elvi
hozzájárulás
(vagyonkezelői,
tulajdonosi,
műemlékvédelem) a terület fejlesztése kapcsán – szkennelt verzióban;
amennyiben releváns a természetvédelmi hatóságtól szükséges a bejárási jegyzőkönyv
szkennelt verzióban;
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•
•
•

amennyiben releváns belépési engedély az MHSSZ szakértőinek – szkennelt
verzióban;
amennyiben releváns közbeszerzési nyilatkozat – szkennelt verzióban;
Jelentkezési nyilatkozat – szkennelt verzióban

11. A benyújtott javaslatok formai és tartalmi vizsgálata
A beérkező jelentkezéseket formai ellenőrzését az MHSSZ végzi. A benyújtott javaslat
érvényes, amennyiben:
•
•
•
•
•

a jelen felhívás szerinti szervezet jelentkezett;
a jelentkezést benyújtó személy jogosult a szervezet képviseletére, a jelentkezési
adatlap és a hatályos okirat adatai megegyeznek;
határidőben került benyújtásra a jelentkezés;
a 10. pontban meghatározott dokumentumok benyújtásra kerültek
a javaslatban igényelt összeg eléri a minimum összeget és nem magasabb, mint a
maximum

Formai szempontból érvényes az a jelentkezés, mely a formai szempontok mindegyikének
maradéktalanul megfelel. Amennyiben a jelentkezés érvényességi ellenőrzése során
megállapítja, hogy a beküldött dokumentáció nem felel meg a jelentkezési felhívásban és az
adatlapban foglalt feltételeknek, a jelentkezőt egy alkalommal, elektronikus értesítésben
hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével.
A beérkező jelentkezések - formai értékelés után - tartalmi vizsgálatát az MHSSZ végzi.
A javaslatok szakmai bírálatát az MHSSZ végzi el. A benyújtott jelentkezéseket az MHSSZ
tételesen megvizsgálja, helyszíneket bejárja, tartalmilag értékeli és a meghatározza a
támogatásra javasolt projektek körét.

12. A támogatási szerződés megkötése
A támogatható projektelképzeléseket benyújtó szervezeteket elvi támogató döntés mellett a
Kormányiroda, az MHSSZ vagy az általuk kijelölt szervezet kérheti fel újabb dokumentumok
benyújtására, amely megalapozza, részletezi a jelentkezést.
Ezek elfogadását követően kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére.
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