
Szabadidős Szakmai Napok programsorozat
2021

1. A támogatás célja: „Beszéljünk egy nyelvet.” 
A programsorozat célja, hogy minél több lovardához, lovashoz juthasson el, olyan, 
a lovassportban tevékenykedő szakember, aki segíthet a szabadidőlovasok szakmai 
fejlesztésében. Célunk egy egységes képzési rendszer kialakítása, mely ugyanazon 
irányelveket követve segít megtenni az igényes szabadidősport, a rajtengedély 
vizsga, vagy az edzői regisztrációs vizsga felé vezető lépéseket.

2. Támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra 
igényelhető:

Meghívott előadó napidíjának vagy útiköltségének fedezésére bruttó 50.000 Ft-ig. 

3. A támogatottak köre:
A Magyar Lovassport Szövetségnél regisztrált és 2021. évi érvényes tagsággal 
rendelkező tagszervezetek, amelyek lovasai 2021. évben legalább egy szabadidős 
versenyen részt vettek.

4. Az elnyerhető támogatás keretösszege:
A felhasználható támogatás összege 2 500 000.- forint.

5. A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke:
A támogatás összege nem haladhatja meg a bruttó 50.000 Ft/szakmai nap 
összeget.

6. A támogatási időszak
2021. március 1. – 2022. 02.28.

7. A támogatás feltételrendszere:

• a tagszervezet tagjai között regisztrált szabadidős lovasok vannak

• adott támogatási időszakban egy pályázó legfeljebb két szakmai napra 
nyújthat be pályázatot (max bruttó 2x 50 000Ft)

• meghívott előadó lehet a Magyar Lovassport Szövetség liszensszel 
rendelkező tisztségviselői közül ( regisztrált edzők, bírók, pályaépítők, 
stewardok)

8. A támogatás felhasználására való jelentkezés módja
A támogatást a csillorita@gmail.com email címen kell benyújtani.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

• rendezvény tervezett időpontja, helyszíne

• rendezvény részletes programja

• meghívott edző neve

• résztvevők becsült létszám

mailto:csillorita@gmail.com


9. A pályázatok leadási határideje: 2021.12.10, majd 2022. 01. –
02 – 02.28.

A rendelkezésre álló keret kimerülése esetén a pályázati leadást felfüggesztjük.

10. Az elnyert támogatás felhasználásának és kifizetésének 
rendje:

• A pozitívan elbírált események megvalósulását követően, a pályázó, a 
Magyar Lovassport Szövetség – Budapest, 1087 Kerepesi út 7. – részére 
kiállított átutalásos számla ellenében veheti fel a megítélt támogatási 
összeget. 

• A számlára kérjük a határozat számot is felírni: SZLSZ 2021. 10. 27/2.
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