
 

 

 

FELHÍVÁS 

 

Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a Szabadidősport-eseményszervezők Országos 

Szövetsége (a továbbiakban: SZEOSZ) bevonásával a korábbi évekhez hasonlóan 2021-ben is kiírja az Országos 

Futópálya-építési Programot (a továbbiakban: Program). A Program célja magyarországi városokban olyan 800 

és 1000 méter közötti, vagy legalább 1000 méter hosszúságú rekortán borítású futópályák kialakítása. Azokat 

a pályákat tudjuk támogatni amelyek: 

 futófelülete 120 centiméter széles (a szegély szélessége nem számít bele), 

 nem kereszteznek autóutat, 

 mentesek az éles az kanyaroktól,  

 nincs nagyszámú kanyar bennük és 

 egy kör végigfutható legyen úgy, hogy a futó egy irányba haladhasson végig, és a futópálya teljes 

hossza alatt ne kelljen haladási irányt változtatnia.  

A Programra 2021-ben összesen bruttó 350 millió forint áll rendelkezésre. Helyszínenként az összköltség 

legfeljebb 50%-át finanszírozza a támogató, amelynek összege az alábbiak szerint alakul: 

 800 és 1000 méter közötti hosszúságú futópályák építése esetében a támogatás összege legfeljebb 

bruttó 30 millió forint, 

 legalább 1000 méter hosszúságú futópálya építése esetében pedig a támogatás összege legfeljebb 

bruttó 45 millió forint. 

A kedvezményezett köteles igazolni, hogy a vállalt önrészt is a projekt megvalósítására fordítja. 

A futópályák esetében előnyt jelent, ha a pályák körül világítás, ivókút, illetve WC rendelkezésre áll. Az 

igényelt támogatás összege a tervezőmunka és a futópálya kivitelezési munkálatai mellett felhasználható továbbá 

a terület előkészületi munkáira (különösen cserjeirtás és tereprendezés) is, amelyek szorosan összefüggnek a 

nyomvonal akadálytalan biztosításával, de nem használható fel az esetleges világítás, ivókút, öltöző vagy WC 

megépítésére. Nem képezi az önerő részét a telek értéke, amelyre a futópálya épül. 

A támogatás biztosításának feltételei: 

- a futópálya építtetője önkormányzat, önkormányzati szerv, nemzetipark-igazgatóság, erdészeti szervezet, 

sportegyesület, natúrpark, egyéb civil szervezet és gazdasági szervezet lehet, 

- a jelentkezéshez szükséges a kitöltött jelentkezési adatlap, illetve a mellékelt nyomvonal, önkormányzat 

vagy önkormányzati szerv esetében az önkormányzat támogató írásos testületi döntésének benyújtása is, 

- az építtető vállalja a mellékelt műszaki leírásban részletezett rétegrend megvalósítását azzal, hogy az ott 

megadott rétegrend ajánlás, azonban attól eltérni kizárólag akkor lehet, ha egyéb IAAF minősített 

burkolatot használnak és ahhoz más rétegrendet ajánl a forgalmazó. Az eltéréshez a SZEOSZ írásbeli 

hozzájárulása is szükséges, 



 
 

- az építtető vállalja a rekortán futópálya funkció szerinti fenntartását, folyamatos karbantartását és 

üzemeltetését az átadástól számított legalább 5 éves időtartamig, 

- az építtető biztosítja az ingyenes és korlátozás nélküli használatot, 

- az építtető vállalja, hogy az átadást követően évente legalább 4 alkalommal szervez ingyenes 

futórendezvényt, közösségi futást vagy sportnapot a futópályán, 

- az építtető a Támogatói okirat aláírását megelőzően a megfelelő minőségű és színvonalú futópálya építése 

érdekében köteles a SZEOSZ 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 a SZEOSZ számára, 

- az építtető köteles a rekortán borítású futópálya építése során műszaki ellenőrt igénybe venni, és az 

útmutatásai szerint eljárni,  

- a műszaki ellenőri tevékenység ellátásra a SZEOSZ 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 a SZEOSZ által 

ajánlott műszaki ellenőrök a kivitelezés során bármikor ellenőrizhetik a munkafolyamatokat és 

betekintést kérhetnek a kiviteli tervekbe is, amelyet az építtető nem tagadhat meg, 

- építtető vállalja, hogy az elkészült futópálya felavatására ünnepélyes átadóeseményt szervez, amelyre 

felszólalóként meghívja az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost és a SZEOSZ elnökét is egy velük 

előre, írásban egyeztetett időpontban, 

- építtető vállalja, hogy jól látható helyre tájékoztató táblát helyeznek 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, 

- építtető vállalja, hogy a támogatói okirat aláírásától számítva 60 naponta fotódokumentációval ellátott 

szöveges státuszjelentést küld elektronikus formában a SZEOSZ részére a futopalya@szeosz.hu címre, 

- az építtető vállalja, hogy a műszaki átadás-átvétel határideje legkésőbb: 2022. március 31. 

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 SZEOSZ javaslata alapján hozza meg. 

A támogatói okirat aláírásának feltételei:  

 helyszínrajz csatolása a futópálya nyomvonalával, elhelyezkedésével és megközelíthetőségével,  

 nyilatkozat arról az adatról, hogy a futópálya 2 kilométeres vonzáskörzetében mennyien élnek, 

 a futópálya kivitelezéséről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozat vagy önkormányzat esetében 

polgármester által aláírt testületi döntés, valamint 

 költségvetéssel alátámasztott tervdokumentáció benyújtása. 

Hangsúlyozzuk, hogy a felsorolt négy dokumentum hiányában nem írható alá a kiválasztásra került 

jelentkezőkkel támogatói okirat! 
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Kérjük tisztelt Jelentkezőt, hogy legkésőbb 2021. február 28. napjáig szíveskedjen elküldeni elektronikus úton a 

mellékelt jelentkezési adatlapot kitöltve, a pálya tervezett nyomvonalát, valamint – önkormányzat vagy 

önkormányzati szerv esetében – az önkormányzat támogató testületi döntését a futópálya 

megvalósításáról a SZEOSZ részére, amely elérhetősége: futopalya@szeosz.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. Hangsúlyozzuk, hogy 

a jelentkezéshez szükséges az önkormányzat támogató írásos testületi döntése. 

A beérkező szakmai anyagok elbírálása során előnyt jelent, ha az építtető már a 2021. február 28-i jelentkezési 

határidőig a jelentkezési adatlappal, valamint a többi, fentebb felsorolt dokumentummal egyidejűleg benyújtja a 

költségvetéssel alátámasztott tervdokumentációt.   

 

Budapest, 2020. december 7. 
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