
 

 

 

 

 

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS  

 

 

Az MHSSZ által kiírt 
 

„Magyarországi mászótermek” című felhívás 
 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. december. 19 

  



 

2 

 

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS 

A Magyarország területén újonnan épülő, illetve már meglévő kül- és beltéri mes-
terséges mászófalak építésére, felújítására és bővítésére. 

 

I. Előzmények  

2020 áprilisában elsőként meghirdetett ezirányú felhívás összesen 30 millió Ft felhasználá-
sát tette lehetővé 15 db mászóterem számára, mindenképp sikeres kezdeményezésnek mi-
nősíthető. Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos szakmai döntése alapján a tá-
mogatás lehetősége 2021-ben folytatható, ismételten 30 millió Ft támogatással, hasonló 
feltételekkel, mint a 2020-as évben, kibővítve a kültéri mászófalakra is. 
 
A jelentkezési felhívás célja a Magyarországon egyre növekvő népszerűségnek örvendő, 
szabadidő- és versenysportként is végezhető, sportmászást támogató, új kül- és beltéri mes-
terséges mászófalak építése, vagy már meglévő műfalak felújítása és bővítése, egy erre irá-
nyuló program (Program) keretében. 

A magyarországi mászótermek műfalai a folyamatos használattól felújításra szorulhatnak, 
eszközeik bővítést igényelhetnek. Ezen műfalak felújítása és bővítése a kedvtelési célból 
mászók illetve versenyszerűen sportolók lehetőségeit növelné. Ez utóbbi a falmászás 
2021-es Olimpiai Játékokon való bemutatkozásával még nagyobb jelentőséget kap a 
magyar sport utánpótlás nevelésében. 
 
A mászótermek bővítéséhez, felújításához, az építéshez szükséges eszközök beszerzéséhez 
állami szerepvállalás indokolt. A sport, valamint az azon keresztül megvalósuló egészség és 
természettudatos életmód támogatása, hasznos és megtérülő társadalmi befektetés. Segíti az 
emberek fizikai és lelki jóllétét, egészséges küzdőszellemre és a természeti értékek tiszteleté-
re, megóvására nevel, és erősíti a közösségi és nemzeti összetartást. 
 
A szintén jelentős sportértékkel, illetve bizonyos esetben turisztikai vonzerővel rendelkező 
sziklamászás és via ferrátázás tökéletesen ráépül a mászótermekben űzött tevékenységekre. 
A mesterséges mászófalak ma már játszótereken és iskolákban is megjelentek, így a min-
dennapos testnevelés része is lehet a falmászás. 

A jelen felhívás alapján, a 1. pontban meghatározott alanyi kör egy jelentkezést nyújthat be 
a kültéri és beltéri mesterséges mászófalak építésére, felújítására és bővítésére a jelen doku-
mentum 9. pontjában meghatározott határidőben a 10. pontban előírt dokumentumok be-
adásával. 
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1. A jelen dokumentum célja 

A felhívás célja alapvetően, a beérkező jelentkezések összegyűjtése: épülő, felújítandó vagy 
bővítendő mászófalakról, amelynek eredménye lesz egy javaslat, amelyet a Magyar Hegy- és 
Sportmászó Szövetség (MHSSZ) készít az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos (a 
továbbiakban: Kormánybiztos ) részére, hogy ezáltal döntésre és előkészítésre kerüljenek a 
mászófal projektjavaslatok.  

Jelen felhívásra az alábbi típusú szervezetek nyújthatják be jelentkezésüket: 

a) Egyéni vállalkozó   
 
Egyéni cég  
 

b) Profitorientált és nonprofit gazdasági társaságok:  

 Közkereseti társaság 

 Betéti társaság 

Korlátolt felelősségű társaság 

Részvénytársaság 

c) Civil szervezetek: 
 
Civil társaság  

Alapítvány 

Egyesület 

d) Helyi- és nemzetiségi önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv,  

e) Központi költségvetési szerv és az általa fenntartott költségvetési szerv,   

f) Állami, vagy önkormányzati fenntartású intézmények 

g) Önállóan gazdálkodó állami intézmények 

h) Államháztartási szervezetek, valamint államigazgatási szervek, 

i) Köztestületi költségvetési szerv,  

j) egyházi jogi személy,  

k) szakmai érdekképviselet 

amely a saját vagy bérelt ingatlanon belül mászófalat üzemeltet vagy mászófal kialakítására 
alkalmas saját, vagy bérelt ingatlannal rendelkezik. 
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2. Támogatható tevékenységek 

Jelen jelentkezési felhívás keretében támogatásra javasolható minden olyan tevékenység, 
amely közvetlenül kapcsolódik a mászófalak építéséhez, felújításához és bővítésé-
hez és az alábbi felsorolásban szerepel: 

o Kül- és beltéri mesterséges mászófal felújítása és bővítése 
o Új kül- és beltéri mesterséges mászófal építése  
o A falban lévő, mászáshoz szükséges eszközök cseréje (standok, köztesek, karabine-

rek, fix kötelek, fogások stb.)  
o Automata biztosító eszközök beszerelése 
o Boulder falak esetében a leesést csillapító szivacsok elhelyezése 

 
 
Nem támogathatók azok a tevékenységek, amelyek a fenti felsorolásban nem találhatóak. 
 
A jelentkezőknek feladatterv szerűen kell ismertetniük: 
- a szervezetük alaptevékenységeit 
- milyen fejlesztéseket kívánnak végrehajtani 
- a fejlesztések szükségességét és célját 
- milyen társadalmi felelősségvállalási tevékenységet végeztek eddig a magyar 
mászótársadalom érdekében 

3. Elszámolható költségek 

Elszámolható minden olyan költség, ami az alábbi felsorolásban található, minden más 
nem számolható el: 
 

o Mászófal felújítás, bővítés és építés anyagköltsége (nittfüleket, közteseket, fix 
köteleket és standokat is beleértve) 

o Fogáskészlet, automata biztosító eszközök, leesést csillapító szivacsok anyag-
költsége 

o Mászófal felújítás, bővítés és építés közvetlen élőmunka költsége 
 

A jelentkezőknek kötségterv szerűen kell bemutatniuk ÁFA levonási jogukat figyelembe 
véve (bruttó/nettó) a fejlesztések anyag és élőmunka költségét. 

4. Alapvető elvárások  

1) A 2. pontban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztések minden 
esetben olyan ingatlanon valósulhatnak meg, amely  

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

– a Jelentkező szervezet bérleti jogviszonyban áll, a mesterséges mászófal helyszínét 
képező ingatlan tulajdonosával, amelyet igazolni tud. Köteles nyilatkozni arról, hogy a 
létrehozott mászófalat a saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanon a támogatás fenntartási 
időszakában - legalább 3 évig - üzemelteti. 
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2) A fejlesztés megvalósítása, az üzembe helyezés és az engedélyeztetés folyamata, az 
irányadó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével történik. 

3) A Jelentkező a támogatott tevékenység befejezését követően a helyszínen legalább 
egy és legalább A4 méretű (esetenként: időjárás álló) táblán köteles a nyilvánosságot arról 
tájékoztatni, hogy a fejlesztés megvalósítását az aktív Magyarországért felelős kormánybiz-
tos támogatta. A tájékoztató tábla elkészítése a jelentkező szervezet kötelezettsége, ennek 
tervezési, grafikai munkáját egy erre kijelölt szervezet végzi el. 

5. Fenntartási kötelezettség 

A jelentkezőnek vállalnia kell a fejlesztések funkció szerinti fenntartását, karbantartását, 
üzemeltetését – biztosítva a fejlesztésben érintett mászótermek MHSSZ által kijelölt maxi-
mum 6 fő versenymászó válogatott tagjai számára, annak díjmentes használatát – a fejlesz-
tés befejezésétől számított 3 éves időtartamig. 

A jelentkező kötelezettséget vállal arra is, hogy a támogatott fejlesztésektől számított 3 éves 
fenntartási időtartamon belül a fejlesztés eredménye, annak tárgyai nem terhelhetőek meg 
és nem idegeníthetőek el, illetve azokon olyan változtatást, amely az eszközök használatát 
hátrányosan befolyásolja, nem végez vagy tesz lehetővé.   

6. A végrehajtás időszaka 

A támogatott jelentkezések várható támogatási és megvalósítási időszaka: 2021. január 01. 
– 2021. december 31.  

7. Az elnyerhető támogatás összege, formája, mértéke és a finanszírozás 
módja 

Mesterséges kül- és beltéri mászófal fejlesztés (beleértve az újonnan épülőket is) minimális 
támogatási összege jelentkezőnkként 1.000.000,- Ft, a maximális támogatás összege 
5.000.000,-Ft. 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

Támogatás mértéke:  

• 30 %-os támogatási intenzitás, kivéve, ha: 
 

o a 2. pontban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztések álla-
mi fenntartású köznevelési intézményekben valósulnak meg, akkor 70 %-os 
a támogatási intenzitás 

o a támogatást igénylő szervezet, az 1. f.) pontban meghatározott alanyi körbe 
tartozik és a 2. pontban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó fej-
lesztéseket kizárólag az intézményhez tartozók használják, akkor 100%-os a 
támogatási intenzitás 
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Finanszírozás tervezett módja: előfinanszírozás 

8. Beadható jelentkezések száma 

A jelentkezési felhívásra egy szervezet egy helyszínre nyújthat be fejlesztési igényt.  

9. A jelentkezések benyújtásának módja, helye és határideje 

A jelentkezési dokumentációt elektronikus úton szükséges benyújtani az alábbi email címre: 

maszotermek@mhssz.hu 

Beadási határidő:  

2021. január 20. 
 

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

10. Benyújtandó dokumentumok 

A pályázat benyújtásakor az alábbi dokumentumok csatolása szükséges: 
 

• feladatterv és költségterv az elvégzendő építésre, felújításra, bővítésre, illetve eszköz 
beszerzésre – elektronikus formában 

• cégkivonat (nem hiteles) vagy alapító okirat, alapszabály (nem hiteles) – szkennelt 
verzióban; 

• a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldánya (eredetivel megegyező másolat) 
- szkennelt verzióban; 

• saját tulajdonú ingatlan esetén tulajdoni lap másolat(ok) – szkennelt verzióban;  
nem saját tulajdonú ingatlan esetén bérleti szerződés 

• jelentkezési nyilatkozat – szkennelt verzióban 
 

11. A benyújtott javaslatok formai és tartalmi vizsgálata 

A beérkező jelentkezéseket formai ellenőrzését az MHSSZ végzi. A benyújtott javaslat ér-
vényes, amennyiben: 

• a jelen felhívás szerinti szervezet jelentkezett; 

• a jelentkezést benyújtó személy jogosult a szervezet képviseletére; 

• határidőben került benyújtásra a jelentkezés; 

• a 10. pontban meghatározott dokumentumok benyújtásra kerültek 

• a jelentkezésben igényelt összeg eléri a minimum összeget és nem magasabb, mint a 
maximum összeg. 
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Formai szempontból érvényes az a jelentkezés, mely a formai szempontok mindegyikének 
maradéktalanul megfelel. Amennyiben a jelentkezés érvényességi ellenőrzése során megál-
lapítja, hogy a beküldött dokumentáció nem felel meg a jelentkezési felhívásban és az adat-
lapban foglalt feltételeknek, a jelentkezőt egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiány-
pótlásra hívja fel az MHSSZ 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 meglátogathatja, tartalmilag értékeli és meghatározza a 
támogatásra javasolt jelentkezések körét. 

 

12. A támogatási szerződés megkötése  

A támogatható jelentkezéseket benyújtó szervezeteket elvi támogató döntés mellett a Kor-
mányiroda vagy az általa kijelölt szervezet kérheti fel újabb dokumentumok benyújtására, 
amely megalapozza, részletezi a jelentkezést.  

Ezek elfogadását követően kerülhet sor a támogatott tevékenység elvégzéséről szóló megál-
lapodás megkötésére az MHSSZ és a jelentkező között. A megállapodás fog rendelkezni 
arról, hogy a jelentkező a támogatott tevékenység elvégzését milyen dokumentumokkal lesz 
köteles alátámasztani és az MHSSZ felé benyújtani, hogy a támogatási összeg jogosultságát 
igazolni tudja. 

 

Budapest, 2020. december 19. 

 

 

Magyar Hegy-és Sportmászó Szövetség 


