FELHÍVÁS
Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a Síoktatók Magyarországi Szövetsége (a
továbbiakban: SMSZ) bevonásával 2021-ben kiírja az Országos Sítanpálya-építési Programot (a
továbbiakban: Program). A Program célja, hogy olyan magyarországi városokban, melyekben még nem
található műanyag borítású üzemelő tanpálya, megfelelő szakmai szempontok szerint tervezett, és megfelelő
szaktudással üzemeltetett sítanpályák létesüljenek.
Azon sítanpályák megvalósítását tudjuk támogatni, amelyek:
•
•
•
•
•

helyének közúton számított 30 kilométeres sugarú körzetében nem található más szervezet
vagy vállalkozás által üzemeltetett, műanyag borítású tanpálya,
szélességük minimum 10 méter, melybe a felvonó nyomvonala nem számít bele,
hosszúságuk minimum 45 méter, és megfelelően kialakított induló hellyel és kifutóval
rendelkeznek, mentesek a terepegyenletlenségektől,
felvonóval és pályavilágítással ellátottak, biztonsági előírásoknak megfelelnek,
legalább 45 m2 alapterületű kiszolgáló épülettel rendelkeznek, melyben öltöző, szertár és
mosdók kapnak helyet.

A Programra 2021-ben összesen bruttó 100 millió forint áll rendelkezésre. Helyszínenként az összköltség
legfeljebb 30 %-át finanszírozza a támogató, amelynek összege az alábbiak szerint alakul:
•
•

A sítanpálya támogatás összege legfeljebb bruttó 15 millió forint, amennyiben a tanpálya
természetes dombon épül és a műszaki paraméterek szerinti kialakításához csak kis mértékű
földmunka szükséges
A sítanpálya támogatás összege legfeljebb bruttó 20 millió forint, amennyiben a tanpálya
épített dombon épül és a műszaki paraméterek szerinti kialakításához nagy mértékű
földmunka, vagy egyéb építmény (pl. állványzat) szükséges.

A kedvezményezett köteles igazolni, hogy a vállalt önrészt is a projekt megvalósítására fordítja.
Az igényelt támogatás összege a tervezőmunka és a sítanpálya kivitelezési munkálatai mellett felhasználható
továbbá a terület előkészületi munkáira (különösen cserjeirtás és tereprendezés) is, amelyek szorosan
összefüggnek a pálya szakszerű kialakításának munkálataival.
A támogatás biztosításának feltételei:
- a sítanpálya építtetője önkormányzat, önkormányzati szerv, sportegyesület, egyéb civil szervezet,
sportvállalkozás és gazdasági szervezet lehet,
- a jelentkezéshez szükséges a kitöltött jelentkezési adatlap, önkormányzat vagy önkormányzati szerv
esetében az önkormányzat támogató írásos testületi döntésének benyújtása is,
- az építtető vállalja, hogy a sítanpályát a mellékelt leírásban részletezett paraméterek szerint építi
meg,
- az építtető vállalja a műanyagborítású sítanpálya funkció szerinti fenntartását, folyamatos
karbantartását és üzemeltetését az átadástól számított legalább 5 éves időtartamig,
- az építtető vállalja, hogy az átadást követően évente legalább 1 alkalommal rendezvényt szervez,
amelyen a vendégek ingyenesen vehetnek igénybe sí-, és snowboardoktatást,
- az építtető a Támogatói okirat aláírását megelőzően a megfelelő minőségű és szakmai előírásoknak
megfelelő sítanpálya építése érdekében köteles az SMSZ írásos hozzájárulását kikérni, majd
bemutatni azt, a támogatást biztosító szervezet irányába,
- az építtető vállalja, hogy amennyiben szükséges közbeszerzési eljárást folytatni a kivitelezés
kapcsán, úgy a közbeszerzési kiírás tartalmát előzetes ellenőrzésre elektronikus úton, szerkeszthető
formában megküldi az SMSZ számára,
- az építtető köteles a műanyag borítású sítanpálya építése során műszaki ellenőrt igénybe venni, és az
útmutatásai szerint eljárni,

-

-

-

a műszaki ellenőri tevékenység ellátásra az SMSZ a későbbiek során a már kiválasztásra került
jelentkezők számára több szakembert is ajánl, akiknek a munkáját igénybe veheti az építtető.
Amennyiben nem közülük választ műszaki ellenőrt az építtető, úgy tudomásul veszi, hogy az SMSZ
által ajánlott műszaki ellenőrök a kivitelezés során bármikor ellenőrizhetik a munkafolyamatokat és
betekintést kérhetnek a kiviteli tervekbe is, amelyet az építtető nem tagadhat meg,
az építtető vállalja, hogy olyan pályát alakít ki, amely megfelel gyerekek és felnőttek kezdő és
középhaladó szintű oktatási feltételeinek, kölcsönzőt üzemeltet, amelyben korszerű és karbantartott
felszereléseket biztosít a vendégek számára. A kiszolgáló helyisége a vendégek fogadásához megfelelő
méretű, tiszta, kulturált és elegendő ülőhellyel ellátott.
az építtető vállalja, hogy az elkészült sítanpálya felavatására ünnepélyes átadó eseményt szervez,
amelyre felszólalóként meghívja az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost és a SMSZ elnökét
is egy velük előre, írásban egyeztetett időpontban,
az építtető vállalja, hogy jól látható helyre tájékoztató táblát helyez ki a fenntartási időszak végéig. A
tábla tartalmát és arculati elemeit a gosi.krisztina@aofk.hu, valamint a pato.viktoria@aofk.hu e-mail
címekre megküldött levélben kell egyeztetni,
az építtető vállalja, hogy a támogatói okirat aláírásától számítva 60 naponta fotódokumentációval
ellátott szöveges státuszjelentést küld elektronikus formában a SMSZ részére a iroda@sioktatas.hu
címre,
az építtető vállalja, hogy a műszaki átadás-átvétel határideje legkésőbb: 2021. november 15.

A megépült sítanpályán a működés során alkalmazandó szakmai előírások:
A Síoktatók Magyarországi Szövetsége a hazai síoktatóképzés és továbbképzés aktív szakmai szervezője,
lebonyolítója. Az SMSZ egyben az állami sí-, és snowboardoktató végzettséggel rendelkező szakemberek
érdekvédelmi szervezete. Fő céljának tekinti, hogy a havas sportok oktatásával kapcsolatos szolgáltatások a
szakmai elvárásoknak megfelelő színvonalúak legyenek a hazai síiskolákban, sportegyesületekben, sí-, és
snowboardoktatást nyújtó egyéb vállalkozásokban. Ezen cél elérése érdekében képzéseket és
továbbképzéseket szervez alapoktól a magasabb minősítési szintekig, melyek követik a nemzetközi
ajánlásokat is. A Síoktatók Magyarországi Szövetsége a hazai sítanpályák működtetése és az ott nyújtott
oktatási szolgáltatásokra vonatkozóan az alábbiakat írja elő:
1. A havas sportok oktatási szolgáltatását nyújtó vállalkozás vagy egyesület (a továbbiakban: Síiskola)
rendelkezik a jogszabályokban előírt működési engedélyekkel, belső szabályzatokkal.
2. A Síiskolában zajló sportfoglalkozások szervezésével, vezetésével kapcsolatos feladatokat önállóan
kizárólag olyan oktatók végezhetik, akik a 157/2004. (V.18.) Korm. rendeletben felsorolt szakmai
képesítéssel rendelkeznek és tagjai az SMSZ-nek (OKJ sportoktató sí vagy snowboard sportágban,
SMSZ Síoktató vagy Snowboard oktató**,***,****, sí edző), ahol az oktatói működési engedély
fenntartásához háromévente részt vesznek a továbbképzésen.
3. A Síiskola a tanpályán folytatott oktatási szolgáltatás koordinálásához síiskolavezetőt alkalmaz vagy
bíz meg, akinek feladata a szakmai előírások betartása mellett a Síiskolában dolgozó oktatók szakmai
irányítása, felügyelete. A szakmai vezető szakképesítése a sítanpálya működésének megkezdésekor
legalább SMSZ Síoktató** szintű kell legyen. A működés indulásától eltelt 3 éven belül a szakmai
vezetőnek továbbképzésen kell részt vennie és megszerezni az SMSZ Síoktató *** minősítési fokozatot.
4. A sportfoglalkozások lebonyolításában a szakképzett oktatók felügyelete mellett segítőként csak
olyanok működhetnek közre, akik rendelkeznek az alábbi végzettségek valamelyikével: sí segédoktató
(SMSZ vagy ISE tanfolyam), sítúravezető (ISE), OKJ síoktató tanfolyami képzésben lévő gyakornok. Cél,
hogy minél több állami végzettségű és az SMSZ továbbképzéseket elvégző, működési engedélyes
oktató oktasson a sítanpályákon. Ezért a Síiskola vállalja, hogy az alacsonyabb szintű végzettségű
oktatók és közreműködők számára előírja a szükséges képzés, illetve továbbképzés elvégzését, melyre
az oktatónak 2 év határidőt ad és szükség esetén anyagi támogatást nyújt neki a tanfolyam
elvégzéséhez.
5. A Síiskola szakmai vezetője felelős azért, hogy a vendégek a foglalkozás ideje alatt folyamatosan
biztonságban legyenek. Ennek érdekében felügyeli a csoportbeosztások kialakítását életkor,
tudásszint és létszám szerint, valamint folyamatosan ellenőrzi, hogy az oktatók a síoktatás tematikája
mentén helyes módszertannal, megfelelő kommunikációval és biztonságosan végezik-e
tevékenységüket. Különös figyelmet fordít arra, hogy az oktatók a technikai tudás átadása mellett
vendégeiket folyamatosan neveljék a sípályákon betartandó viselkedési, közlekedési szabályokra, a
megfelelő síkultúra elsajátítására.

6. Ellenőrzi a pálya biztonsági berendezéseit, valamint a védőfelszerelések kötelező használatát.
7. A Síiskola honlapot üzemeltet, amelyen feltünteti a Síoktatók Magyarországi Szövetségének logoját és
elérhetőségét.
A támogatási feltételek teljesítése nem jelent automatikus támogatási jogosultságot.
Kiválasztás: a benyújtott jelentkezések szakértő bevonásával történő szakmai, műszaki és pénzügyi
vizsgálatát követően a támogatandó szakmai anyagokra vonatkozó végső döntést az aktív Magyarországért
felelős kormánybiztos a SMSZ javaslata alapján hozza meg.
A támogatói okirat aláírásának feltételei:
• helyszínrajz csatolása a sítanpálya és a kiszolgáló épület elhelyezkedésével és megközelíthetőségével,
• nyilatkozat arról az adatról, hogy a sítanpálya 30 kilométeres vonzáskörzetében mennyien élnek,
• a sítanpálya kivitelezéséről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozat vagy önkormányzat esetében
polgármester által aláírt testületi döntés,
• nyilatkozat az SMSZ szakmai követelményeinek vállalásáról,
• költségvetéssel alátámasztott tervdokumentáció benyújtása.
Hangsúlyozzuk, hogy a felsorolt négy dokumentum hiányában nem írható alá a kiválasztásra került
jelentkezőkkel támogatói okirat!
Határidők:
Pályázat benyújtási időszak
kezdő napja

Benyújtási
határidő

Elbírálási
határidő

A felhívás megjelenésétől
folyamatosan

2021. március 5.
18:00

2021. március 31ig folyamatosan

Megvalósítá
si időszak
kezdő
dátuma

Megvalósítási
időszak záró
dátuma

2021. január 1. 2021. november 15.

Kérjük tisztelt Jelentkezőt, hogy legkésőbb 2021. március 5. napjáig szíveskedjen elküldeni elektronikus
úton a mellékelt jelentkezési adatlapot kitöltve, a tanpálya tervezett nyomvonalát, valamint –
önkormányzat vagy önkormányzati szerv esetében – az önkormányzat támogató testületi döntését a
sítanpálya megvalósításáról a SMSZ részére, amely elérhetősége: iroda@sioktatas.hu. Az így megküldött
dokumentumok akkor minősülnek kézbesítettnek, illetve a jelentkezés akkor válik hivatalossá, amennyiben
ez egy, legkésőbb a következő munkanapon megküldött válaszlevélben megerősítést nyer. Ezen válaszlevél
elmaradása esetében kérjük, szíveskedjenek újra megküldeni a jelentkezési dokumentációt.
A beérkező szakmai anyagok elbírálása során előnyt jelent, ha az építtető már a 2021. március 5-i jelentkezési
határidőig a jelentkezési adatlappal, valamint a többi, fentebb felsorolt dokumentummal egyidejűleg benyújtja
a költségvetéssel alátámasztott tervdokumentációt.
Budapest, 2021. január. 26.
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