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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Módosítva 2021.02.05 19:00 

 

a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöksége által létrehozott 

MNASZ TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM 

 keretei között nyújtandó támogatás elnyerésére.  

I. BEVEZETÉS  

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöksége létrehozta az MNASZ 

TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMOT, majd elfogadta a program működési szabályait.  

Az MNASZ TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM (továbbiakban „Program”) célja, a 

tehetséges, fiatal sportolók felkutatása, szakmai fejlődésük figyelemmel kísérése és 

segítése, a fejlődésükhöz, sportsikereik eléréséhez szükséges feltételek biztosításához 

történő támogatás nyújtása, illetve a sportszakmai sikerek eléréséhez szükséges egyéb 

fizikális és mentális tényezők fejlesztéséhez támogatás biztosítása.  

Jelen pályázati felhívás  

• tehetséges, hazai környezetben sikereket felmutató fiatal versenyzők 

részére lángálló öltözet 

elnyerésére nyújt lehetőséget.  

II. A RÉSZTVEVŐK KÖRE  

1. Jelen pályázati felhívás keretében pályázatot nyújthat be a Magyar Nemzeti Autósport       

Szövetség valamely tagszervezete, a tagszervezet keretei között sporttevékenységet   

folytató fiatal versenyző támogatása céljából. 
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2.  A pályázat benyújtásának általános feltételei:  

2.1. Pályázatot kizárólag olyan sportszervezet (sportegyesület, sportvállalkozás) nyújthat 

be, amely rendelkezik az adott évre érvényes MNASZ tagsággal és az adott évre 

vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. 

2.2. Nem fogadható be az a pályázat,  

• melyet olyan Tagszervezet nyújtott be, melynek köztartozása van, vagy 

mely az MNASZ felé pénzügyi tartozással rendelkezik, 

• melyet olyan Tagszervezet nyújtott be, mely peres eljárásban áll az MNASZ-

szel,  

• mely tagszervezet a tárgyévben, vagy az azt megelőző évben fegyelmi vagy 

etikai eljárás keretében jogerősen elmarasztalásra került. 

2.3. Pályázat csak azon versenyzők érdekében nyújtható be, akik az alábbi feltételeknek 

megfelelnek:  

• A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség valamely tagszervezetének keretei 

között folytatják sporttevékenységüket 

• a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség vagy a Nemzetközi Autósport 

Szövetség (FIA) versenyrendszerében vesznek részt versenyeken  

•  életkoruk alapján megfelelnek az alábbi feltételeknek:  

o gokart szakágban 2021. december 31-ig max. 18. életévüket betöltő 

versenyzők  

o minden további szakágban 2021. december 31-ig max. 28. 

életévüket betöltő versenyzők 

o a tárgyévet megelőzően már rendelkeztek MNASZ versenyzői 

licenccel, versenyzői igazolvánnyal és a tárgyévben már kiváltották, 

vagy már megigényelték MNASZ versenyzői licencüket. 
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o vállalják a jelen programleírásban meghatározott 

feltételek teljesítését, 

o életvitelükkel, sporttevékenységükkel pozitív példát mutatnak 

kortársaiknak. 

 

III. AZ IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁSOK KÖRE  

1.  A pályázat keretében igényelhető támogatások köre: 

1.1. Az utánpótlás támogatási program keretében igényelhető lángálló ruházat maximális 

értéke: 129.900,- forint.  

1.2. A pályázat keretében igényelhető támogatási összeg az alábbi célokra használható fel: 

• Lángálló öltözet igénylése: 

• lángálló garbó, melynek egységára 42.900,- forint; 

• lángálló nadrág, melynek egységára 35.900,- forint; 

• maszk, melynek egységára 17.800,- forint; 

• zokni, melynek egységára 10.800,- forint; 

• kesztyű, melynek egységára 22.500,- forint. 

 

IV. A TÁMOGATÁST ELNYERT PÁLYÁZÓK KÖTELEZETTSÉGEI 

1. Minden, a Program keretében pályázatot benyújtó Tagszervezet illetve versenyző – a 

pályázatának befogadása esetén – kötelezi magát az alábbiak betartására:  

• életvitelükkel, sporttevékenységükkel pozitív példát mutatnak 

kortársaiknak; 

• sporttevékenységük során a sportszerűség elvét nem sértik meg; 

• nyilatkozataikban nem tesznek olyan kijelentést, mely alkalmas az MNASZ 

és/vagy az FIA hírnevének negatív színben történő feltüntetésére; 

• média megjelenéseik során feltüntetik, hogy sporttevékenységüket az 

MNASZ TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM támogatja; 

•  a támogatott versenyző, a versenyzői ruházatán elhelyezi a Program 

logóját; 
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• a támogatott versenyző a versenyautóján/gokartján jól látható helyen elhelyezi 

az alábbi feliratot: „Az MNASZ TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM által 

támogatott versenyző”. 

 

V. TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA 

1. A megítélt támogatás összegét a III/1.2. pontban meghatározott lángálló ruházatra kell 

felhasználni, a pályázati űrlapon előre leadott igény alapján, MNASZ által előre 

meghatározott partnernél. 

2. A lángálló ruházatot csak azon versenyzők vehetik át, akik a tárgyévi versenyzői licenc 

kiváltásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeknek eleget tettek és versenyzői 

licenc igénylésük jóváhagyásra került. 

VI. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA  

1. A pályázat 2021. február 20-ig nyújtható be, a jelen pályázati felhívás mellékletében 

szereplő űrlap kitöltésével. A kitöltött és aláírt űrlapot beszkennelve, elektronikus úton kell 

beküldeni a palyazat@mnasz.hu e-mail címre.  

2. Egy pályázatban egy versenyző részére lehet támogatást igényelni. 

3. Egy tagszervezet több versenyző részére is benyújthat pályázatot. 

VII. A BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA  

1. A benyújtott pályázatokat az MNASZ TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM kuratóriuma 

bírálja el.  

2. A benyújtott pályázatok elbírálásának eredményéről, az elbírálást követően, minden 

pályázó írásos értesítést kap.  

3. A pályázat elbírálásával kapcsolatban jogorvoslati lehetőség nincs. 
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Pályázati űrlap lángálló versenyzői ruházat igénylésére 

A pályázat célja: 
  

  

Igényelt összeg:   
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képviselő neve:  

telefonszám:  

e-mail cím:  
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Születési helye, ideje:   

levelezési címe:  

telefonszáma:  

e-mail címe  
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neve:  
levelezési címe:  
telefonszáma:  
e-mail címe  

milyen MNASZ licenccel 
rendelkezik? 

 

Korábbi eredmények: 

 
 
 
 
 

 
Korábbi MNASZ támogatások, 
hozzájárulások: 
 
 

 

Megpályázott ruhadarab 
(kérjük, a megpályázott tételt x-szel jelöljék!) 

Lángálló garbó  
Lángálló nadrág 
Maszk  
Zokni 
Kesztyű 

 42.900 Ft 
35.900 Ft 
17.800 Ft 
10.800 Ft 
22.500 Ft  

 

  
 

Igényelt támogatás összértéke  
(maximum 129.900,-ft) 
 

  

N Y I L A T K O Z A T O K 
Alulírott, mint a benyújtó tagszervezet képviselője hozzájárulok, hogy a pályázat keretei között általam megadott adatokat a Magyar 
Nemzeti Autósport Szövetség a pályázat elbírálása és a sikeres pályázat lebonyolítása során kezelje. 

 
 

………………………….., 2021………………………..……… 

 
……………………………..……………………. 

aláírás 

 

Alulírott, mint a pályázatban érintett versenyző (illetve törvényes képviselője) hozzájárulok, hogy a pályázat keretei között általam 
megadott adatokat a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség a pályázat elbírálása és a sikeres pályázat lebonyolítása során kezelje. 

 
 

………………………….., 2021………………………..……… 

 
…………………………….……………………. 

aláírás 

 

 
 

 
 

 


