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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

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 kétféle támogatás elnyerésére nyújt lehetőséget: 

o a hazai autósport utánpótlás bázisának fejlesztése céljából fiatal versenyzők 
támogatása (utánpótlás támogatási program) 

o tehetséges, hazai környezetben sikereket felmutató fiatal versenyzők támogatása 
a nemzetközi sikeresség érdekében (eredményességi program) 

 

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. 

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, 

o melyet olyan Tagszervezet nyújtott be, melynek köztartozása van, vagy mely az 
MNASZ felé pénzügyi tartozással rendelkezik, 
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o melyet olyan Tagszervezet nyújtott be, mely peres eljárásban áll az MNASZ-szel, 

o 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: 

o A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség valamely tagszervezetének keretei között 
folytatják sporttevékenységüket 

o a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség vagy a Nemzetközi Autósport Szövetség 
(FIA) versenyrendszerében vesznek részt versenyeken 

o utánpótlás támogatási program esetében életkoruk alapján utánpótlás korú 
versenyzőnek minősülnek: 

• rallye- és terep-rallye szakágban a támogatás évében max. 25. életévüket 
betöltő versenyzők 

• gokart szakágban a támogatás évében max. 18. életévüket betöltő 
versenyzők 

• minden további szakágban a támogatás évében max. 22. életévüket betöltő 
versenyzők 

o a tárgyévet megelőzően már rendelkeztek MNASZ versenyzői licenccel és a 
tárgyévben már kiváltották, vagy már megigényelték MNASZ versenyzői 
licencüket 

o az MNASZ érintett szakágának szakági bizottsága támogatja a pályázat 
befogadását  

o vállalják a jelen programleírásban meghatározott feltételek teljesítését, 

o életvitelükkel, sporttevékenységükkel pozitív példát mutatnak kortársaiknak. 

2.4. Nem fogadható be az a pályázat, 

o mely olyan versenyző érdekében került benyújtásra, aki a tárgyévben, vagy az azt 
megelőző évben fegyelmi vagy etikai eljárás keretében jogerősen elmarasztalásra 
került  

o utánpótlás támogatási program esetében a benyújtást megelőző időszakban már 
legalább két támogatási évben sikeresen pályáztak az MNASZ 
TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM keretei között, utánpótlás támogatására. 

2.5. Azon sportágakban, melyekben a sporttevékenységet versenyzőpárosok folytatják, a 
pályázat benyújtható a versenyzőpáros valamely tagjára, vagy mindkét tagjára külön-
külön, amennyiben a versenyzők megfelelnek a benyújtás feltételeinek.  
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III. AZ IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁSOK KÖRE 
1. Az utánpótlás támogatási program keretében igényelhető támogatások köre 

1.1. Az utánpótlás támogatási program keretében igényelhető támogatási összeg minimális 
mértéke: 50.000,- forint, maximális mértéke: 300.000,- forint. A jelzett összegek 
támogatási évre értendők. 

1.2. Az utánpótlás támogatási program keretében igényelhető támogatási összeg az alábbi 
célokra használható fel: 

o licencdíj támogatás 

o eszköz támogatás 

o nevezési díj támogatás 

o üzemanyag költség támogatás 

2. Az eredményességi program keretében igényelhető támogatások köre 

2.1. Az eredményességi program keretében igényelhető támogatási összeg minimális 
mértéke: 100.000,- forint, maximális mértéke: 500.000,- forint. A jelzett összegek 
támogatási évre értendők. 

2.2. Az eredményességi program keretében igényelhető támogatási összeg az alábbi célokra 
használható fel: 

o eszköz támogatás 

o nevezési díj támogatás 

o üzemanyag költség támogatás 

o fizikális és/vagy mentális felkészítő programok támogatása 

o versenyekhez kapcsolódó utazási és/vagy szállás költség támogatás 

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: 

o a pályázatban meghatározott célok elérése érdekében minden tőle telhetőt 
megtesz 

o életvitelükkel, sporttevékenységükkel a támogatási időszakban is pozitív példát 
mutatnak kortársaiknak 

o sporttevékenységük során a sportszerűség elvét nem sértik meg 
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o nyilatkozataikban nem tesznek olyan kijelentést, mely alkalmas az MNASZ 
és/vagy az FIA hírnevének negatív színben történő feltüntetésére 

o média megjelenéseik során feltüntetik, hogy sporttevékenységüket az MNASZ 
TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM támogatja 

o a támogatott versenyző, a versenyzői ruházatán elhelyezi a Program logóját. 

o a támogatott versenyző a versenyautóján/gokartján jól látható helyen elhelyezi 
az alábbi feliratot: „Az MNASZ TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM által támogatott 
versenyző” 

o Minden, a Program keretében pályázatot benyújtó Tagszervezet illetve versenyző 
– a pályázati időszakot követően 30 napon belül - köteles az MNASZ részére 
benyújtani egy összefoglaló beszámolót a támogatási időszakban elért 
eredményeiről és a részére nyújtott támogatások felhasználásáról. 

o Minden, a Program keretében pályázatot benyújtó Tagszervezet illetve 
versenyző, minden olyan versenyt követően, melyen a támogatási időszak alatt 
részt vett, köteles rövid, fényképes összefoglaló beszámolót benyújtani az MNASZ 
részére. 

o A Programban résztvevők tudomásul veszik, hogy a jelen pontban meghatározott 
kötelezettségek teljesítésének elmulasztása, illetve a pályázatok befogadására 
meghatározott kizáró indokok fennállása esetén az MNASZ TEHETSÉGGONDOZÓ 
PROGRAM Kuratóriuma jogosult a megítélt támogatások felfüggesztésére, illetve 
a korábban, a Program keretében nyújtott támogatások visszaigénylésére.    

V. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA 
1. A megítélt támogatás összege, a pályázathoz benyújtott és elfogadott költségvetésben 

foglaltaknak megfelelő felhasználást követően, utólagosan hívható le. A támogatás 
összege több részletben is lehívható. A támogatás összegét a pályázatot elnyerő MNASZ 
tagszervezet igényelheti, a felhasználást igazoló, az érintett tagszervezet, vagy az érintett 
versenyző nevére kiállított számla és annak kiegyenlítését igazoló, záradékolt bizonylat 
mellékelésével.  

2. Amennyiben a támogatást elnyert tagszervezet ÁFA visszaigénylésre jogosult, úgy a 
benyújtott számla nettó (ÁFÁ-t nem tartalmazó), amennyiben ÁFA visszaigénylésre nem 
jogosult, úgy a bruttó értéke vehető figyelembe. 

3. A megítélt támogatás a pályázatban megjelölt évben, a tárgyébven igénybe vett 
szolgáltatások, illetve beszerzések kapcsán, tárgyév november 30-ig kiállított és 
kiegyenlített számlák alapján hívható le. A lehívások benyújtásának határideje: tárgyév 
december 15.   
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VI. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA   
1. A pályázat valamely évre, az adott évet megelőző év november 1-e és az adott év július 

31-e (a 2018-as évben október 31-e)  közötti időszakában nyújtható be, a jelen pályázati 
felhívás mellékletében szereplő űrlap kitöltésével. A kitöltött és aláírt űrlapot és 
mellékleteit 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 

4. A pályázatban fel kell tüntetni az alábbiakat: 

o Mely évre került benyújtásra a pályázat 

o utánpótlás támogatási vagy eredményességi pályázatkét került benyújtásra 

o A pályázatot benyújtó tagszervezet megnevezése, adatai 

o A pályázattal kapcsolatos kapcsolattartó megnevezése, elektronikus levélcíme, 
telefonszáma 

o A támogatandó versenyző neve, beazonosításhoz szükséges személyes adatai  

o A támogatandó versenyző (vagy gondviselője) megnevezése, elektronikus 
levélcíme, telefonszáma 

o A kitűzött cél, program rövid leírása 

o A támogatandó versenyző korábban elért eredményei 

o Az igényelt támogatási összeg megjelölése, a felhasználáshoz kapcsolódó 
részletes költségvetés és a felhasználás ütemezése 

o A tagszervezet nyilatkozata a beküldött adatok kezelhetőségéhez 

o A támogatott versenyző (vagy gondviselője) nyilatkozata a személyes adatok 
kezelhetőségéhez 

o A tagszervezet nyilatkozata a pályázatban meghatározott kötelezettségek 
betartásáról 

VII. A BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA 
1. A benyújtott pályázatokat az MNASZ TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM kuratóriuma a 

program szabályzatában meghatározottak szerint, folyamatosan bírálja el. 

2. A benyújtott pályázatok elbírálásának eredményéről, az elbírálást követően, minden 
pályázó írásos értesítést kap. 

3. A sikeres pályázatot benyújtó tagszervezettel MNASZ támogatási megállapodást köt. 

mailto:palyazat@mnasz.hu

