
 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban vonatkozásában az abban 

érintettek által gyakran ismételt kérdésekről és az azokra adott válaszokról 

 

 

2016. július 14. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Egészség és Sportpark Program 

(továbbiakban: Program) egyedi miniszteri döntésen alapul, nem pályázati 

konstrukció. 

 

1. Milyen módon lehet tájékoztatást, további információt kapni a Nemzeti Szabadidős 

és Egészség Sportpark programról?  

Telefonos tájékoztatásra nincs lehetőség, az e-mailben – sportpark@bmsk.hu –  beérkezett 

kérdésekre válaszolunk. Ugyanakkor érdemes nyomon követni a www.bmsk.hu/sportpark 

és a www.kormany.hu (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) honlapokat, ahol folyamatosan 

közzétételre kerülnek a gyakran ismételt kérdésekre adott válaszok, illetve a Programhoz 

kapcsolódó Tájékoztató esetleges módosításai. 

2. A kérelem benyújtását követően mikorra várható eredmény?  

A támogatás odaítéléséről a nemzeti fejlesztési miniszter egyedileg dönt az előkészítő 

bizottság javaslatának beérkezését követő 30 napon belül. 

3. Az elbírálás során milyen szempontok szerint választják majd ki a támogatandó 

projekteket? (pl. indoklás részletessége, kidolgozottsága, a kiválasztott sportpark 

kategóriája a település méretéhez viszonyítottan, stb.) 

A beérkezett kérelmeket formai, tartalmi, sport- és köznevelés szakmai szempontok 

alapján vizsgálja meg az előkészítő bizottság és ez alapján tesz javaslatot a miniszter 

számára. 

4. A kérelem elbírálásakor szempont-e a kérelmek beérkezésének sorrendje? 

Nem. 

5. Önerőt csak futókör esetében szükséges vállalni, vagy esetleg előnyt jelent, ha a 

kérelmet benyújtó futókör választása nélkül is vállal a sportpark létesítéséhez 

önerőt? 

A futókör nélküli sportpark konstrukciók igényléséhez egyáltalán nem szükséges önrész 

vállalása. Futókör esetében az Önkormányzatnak a megvalósításhoz 50%-os önerőt kell 

biztosítania.  

6. A kérelem mellékleteként benyújtandó tulajdoni lap és térképmásolat esetén 

elfogadják a TAKARNET-es e-hiteles dokumentumokat, vagy mindenképpen a 

földhivatal által kiállított, pecséttel ellátott dokumentumok kerülnek elfogadásra? 

Elegendő e-hiteles tulajdoni lapot és térképmásolatot benyújtani. 

7. Szükséges-e a Képviselő-testületnek határozatot hoznia a Programban való 

részvételre? 

A kérelmező Önkormányzatnak saját felelőssége eldönteni a vonatkozó jogi szabályozók 

figyelembevételével, hogy képviselő-testületi határozattal biztosítja a képviseletre jogosult 
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számára a kérelem benyújtásával kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére vonatkozó 

jogosítványokat. 

8. Nagyságrendileg hány kérelmet várnak összesen országosan? Hány kérelmet 

terveznek támogatni? 

A Kormány célja, hogy minél több településen valósuljon meg Szabadidős – Egészség 

Sportpark. 

9. Van-e preferált településméret a kérelmek elbírálásának szempontjából? 

Nincs. 

10. A csatolandó mellékletek közül a nyilatkozattevő aláírási címpéldánya 

vonatkozásában szükséges-e benyújtani a nyilatkozat pénzügyi ellenjegyzését végző 

személy aláírási címpéldányát is a kérelmező képviselőjének aláírási címpéldánya 

mellett? 

A pénzügyi ellenjegyzést végző személy aláírási címpéldányát is szükséges benyújtani. 

11. Régiónként mekkora forrás áll rendelkezésre? 

A rendelkezésre álló forrás nincs régiónként megbontva. 

12. Bármely település bármely kategóriát kérelmezheti? Pl.: egy 300 fős település 

kérelmezheti a D kategóriás sportparkot is? 

Igen. 

13. A kérelemhez a részletes indoklás mit takar? Van-e formai követelmény? 

A Tájékoztató III. 4. pontjában foglaltaknak megfelelően szükséges a „részletes indoklást” 

megfogalmazni, összeállítani. A részletes indokolásban a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium kiemelte azokat a főbb területeket, amelyeket célszerű kifejteni a részletes 

indokolásban, ugyanakkor a kérelmező Önkormányzat bármilyen további lehetőséget 

részletesen kifejthet, amely bemutatja, hogy miként hasznosulhat a fenntartási időszakban 

a helyi lakosság számára az igényelt sportpark-fejlesztés (pl. szabadidős programtervek 

kidolgozásával a különböző korosztályok számára [pl. a helyi testnevelők bevonásával 

rendszeres edzésterv kidolgozása; a sportparkon végezhető tevékenységek (pl. versenyek) 

integrálása a település meglévő kulturális programjaiba (falunapok, városi napok).  

14. Elbírálást követően mikorra várható a kivitelezés? 

A kivitelezés várható ideje a sportpark(ok) megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás 

függvénye. 

15. A Nemzeti Szabadidős − Egészség Sportpark Program igénybejelentésével 

kapcsolatban érdeklődöm, hogy szükséges-e a tervezett eszközök beszerzésére 

kivitelezői árajánlatot kérni, vagy az igénybejelentés pozitív bírálata esetében a 

BMSK Zrt. a teljes kivitelezést megvalósítja? 

A 167/2016 (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § foglaltak alapján a Program lebonyolítója, és az 

azzal kapcsolatos szakértői feladatok ellátója kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, 

Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., így a sportpark(ok) 

megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítója is. Ebből következően a 

kérelmezőnek nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia, tekintettel arra, hogy a Program 

keretében nem pénzbeli támogatás nyújtására kerül sor, hanem létesítmény(ek) 

sportpark(ok) megvalósítására, majd átadására az Önkormányzatok számára. 
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16. A honlapjukon 2016.07.01-én közzétett sportpark Programmal kapcsolatban 

kérdezem, hogy a Program finanszírozása nettó vagy bruttó típusú? Tehát 

amennyiben a kérelmező Önkormányzat rendelkezik ÁFA levonási joggal, az ÁFA 

összegét is támogatja-e a NFM? 

A Program keretében a kérelmező által biztosított ingatlanon a Nemzeti Sportközpontok a 

kültéri sportpark(ok) létrehozása érdekében fejlesztést végez, amely során az előállított 

sportpark(ok) ellenérték nélkül az Önkormányzat, vagy a Magyar Állam tulajdonába 

kerül(nek). Tehát az Önkormányzat nem pénzbeli támogatásban részesül, hanem az általa 

a kérelemben megjelölt ingatlanon az építtető Nemzeti Sportközpontok valósítja meg a 

fejlesztést és a kész sportparkot adja át az Önkormányzatnak. 

17. A kérelemben igényelhető futókör milyen burkolattal kerül kialakításra? 

A Program keretében rekortán pályák kerülnek kialakításra. 

18. A létesítmények akadálymentes megközelíthetősége érdekében milyen előírásoknak 

kell megfelelni? 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. szóló 2.§ 1. 

pontja alapján előírt követelményeknek kell megfelelni. 

19. Sportpark Programmal kapcsolatban az a kérdésem, hogy az adatlapon és a 

nyilatkozaton a pénzügyi ellenjegyzést ki írhatja alá? Valamint, akkor is alá kell írni, 

ha az Önkormányzat önerőt nem vállal? 

A kérelmező Önkormányzat kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályzata szerint kell a 

pénzügyi ellenjegyzést biztosítani.  

A pénzügyi ellenjegyzést minden esetben szükséges a nyilatkozaton feltüntetni. 

20. Sportpark Programmal kapcsolatban az a kérdésem, hogy az 1. sz. melléklet 

(adatlap) 1.11. sorában fel kell sorolni a kérelmező összes bankszámláját?  

A kérelmezőnek valamennyi bankszámla számát fel kell sorolnia. 

21. A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvételről szóló 

tájékoztató III. 2. b) pontjában foglaltakkal kapcsolatban van egy kérdésem. Az 

egyik tervezett helyszínen már használatban van egy (burkolat nélküli) futókör, és 

három vegyes felhasználású aszfalt pálya, ezeken kívül azonban egyéb sporteszközök 

nincsenek telepítve. Ezen a helyszínen a "D" típusú sportpark kategóriát és egy 400 

méteres futópályát szeretnénk megvalósítani. Az a kérdésem, hogy a meglévő pályák 

kizáró oknak minősülnek-e a fejlesztés megvalósítása szempontjából? 

A meglévő sportpályák nem minősülnek kizáró oknak a megvalósítás szempontjából. 

Nem nyújtható be kérelem már létező sportpark továbbfejlesztésére, már megkezdett 

sportpark, vagy a tájékoztató megjelenésekor elfogadott beruházási programban 

sportparkot is tartalmazó beruházás kiegészítésére. 

22. Futókör igényelhető-e iskola udvarára, ami 1/1 hányadban Önkormányzati tulajdon 

és az akadálymentesítés kialakítását vállaljuk, viszont zárt terület, csak az iskola 

tanulói használhatnák? Ugyanez a kérdés egy sportpályánál. 

A kérelmezőnek biztosítani kell a sportpark ingyenesen, bárki általi, korlátozás nélküli 

használatát.  

23. Ha a futókörre vállalt önerőt a kérelmező mégsem tudja vállalni, akkor a 

sportparktól is elesik? 
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Futókör esetében az Önkormányzatnak a megvalósításhoz 50%-os önerőt kell biztosítania, 

amennyiben az önerő nem kerül teljesítésre, úgy az Önkormányzat a kérelemben foglalt 

teljes konstrukció megvalósításától elesik.  

24. A településméret (lakosságszám) csak az igényelhető sportparkok számát 

szabályozza, vagy a támogatandó típust (projektméretet) is? Ha nem, akkor 

bármekkora lakosságszámú település bármilyen típusú sportparkra nyújthatja be 

kérelmét? 

A lakosságszám csak az igényelhető sportparkok számát határozza meg, a sportpark 

típusát a kérelmezőnek kell megjelölnie a kérelmében.  

25. Községünk 2 db sportparkot igényelhet a lakónépesség függvényében. Ha jól értem 

ez azt jelenti, hogy akár 2x igényelhetjük mind a 4 típust? 

A kiadott Tájékoztató III. 2. a) pontja alapján a lakosságszám függvényében, ha 2 db 

sportparkot igényelhetnek, akkor az azt jelenti, hogy a négy típusból összesen 2 darab 

sportpark típust választhatnak ki, arra adhatnak be kérelmet. 

26. A kiírás alapján az NFM fenntartja a jogot fedett létesítmény kialakítására. Ez mely 

esetekben fordulhat elő? 

A kiadott Tájékoztató III. 1. a) pontja szerint az egyes típusok esetében az NFM fenntartja 

a jogot a későbbiekben lefolytatandó közbeszerzési eljárás eredményének alapján fedett 

létesítmény kialakítására. 

27. Az lenne a kérdésem, hogy a kivitelezés mikor indulna el, abban az esetben, ha 

Önkormányzatunk megnyerné a részvételi lehetőséget a Programban, még az idén 

vagy csak a következő évben?  

A kivitelezés megkezdésének várható ideje a sportpark(ok) megvalósítására irányuló  

közbeszerzési eljárás függvénye. 

28. A Tájékoztató III./1. a) és b) pontjában felsorolásra kerültek a sportpark kategóriák 

A-D típusig és a futókör két méretben.  Önkormányzatunk meg szeretné ismerni 

ezen típusok/kategóriák becsült teljes kivitelezési költségét. 

A sportpark(ok) megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lezárását 

követően válik ismertté a kivitelezés költsége. 

29. Önkormányzatunk meg szeretné ismerni a négyféle sportpark és futókör műszaki 

tartalmát. 

A Tájékoztató III. 1. a) pontja tartalmazza a négyféle sportpark kategória műszaki 

tartalmát. 

30. Folytatódik a Program 2017-ben is? Ha az önkormányzat most nem tudja az önerőt 

biztosítani a futókörhöz, a későbbiekben még lesz lehetősége kérelmet benyújtani? 

A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programról szóló 1314/2016. (VI. 30.) Korm. 

határozat szerint a Kormány egyetért a 2016-2020 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti 

Szabadidős-Egészség Sportpark Program megvalósítására kidolgozott koncepcióval, 

vagyis a Kormány hosszú távú konstrukció megvalósításáról döntött. Ennek megfelelően a 

a Korm. határozat 5. pontjában a Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a 

nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak a Program megvalósításához 2017 és 

2020 között szükséges forrás rendelkezésre állásáról. 

 

 


