
 

 

E.h. 1/2019/01/08.: A Magyar Lovassport Szövetség Szabadidős szakági szabályzatának 4.3 pontja szerint; kötelező a licenccel rendelkező 

versenyiroda működtetése a szabadidős versenyeken. Az elnökség, a versenyrendező részére lehetőséget biztosít a versenyiroda díjának 

utólagos megtérítésére, a versenyt megelőzően benyújtott pályázati űrlap és a hivatalos nevezési rendszerből megismerhető adatok alapján. 

A támogatás évente 1 alkalommal maximum 30 ezer forint összegig nyújtható.  A pályázat elbírálásáról a támogatást igénylő, a versenyt 

követő 60 napon belül kap értesítést. 

 

 

Versenyhelyszín megnevezése: 

Verseny rendezője: 

Várható startok száma: 

Pályázat felelős személye: 

Felelős személy elérhetősége: (telefonszám, email) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:  

 

        __________________________ 

                             Aláírás 

 

A pályázat benyújtásával a pályázatot benyújtó személy elfogadja a Magyar Lovassport Szövetség 

Általános Adatkezelési Tájékoztatóját. 

Indoklás:  
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A pályázat benyújtásának feltételei: 

 

1. E.h. 1/2019/01/08.: A Magyar Lovassport Szövetség Szabadidős szakági 

szabályzatának 

4.3 pontja szerint; kötelező a licenccel rendelkező versenyiroda működtetése a 

szabadidős versenyeken. Az elnökség, a versenyrendező részére lehetőséget biztosít 

a 

versenyiroda díjának utólagos megtérítésére, a versenyt megelőzően benyújtott 

pályázati űrlap és a hivatalos nevezési rendszerből megismerhető adatok alapján. A 

támogatás évente 1 alkalommal maximum 30 ezer forint összegig nyújtható. A 

pályázat elbírálásáról a támogatást igénylő, a versenyt követő 60 napon belül kap 

értesítést. 

 

2. A pályázatot a Szabadidős szakág az adott megyéhez kijelölt „Területi felelős” e-mail 

címére kell megküldeni az alábbiak szerint: 

 

• Bubán Zsolt (bubzso@freemail.hu): Borsod–Abaúj–Zemplén, Hajdú–Bihar, Heves és 

Szabolcs–Szatmár–Bereg 

• Csilló Rita (csillorita@gmail.com): Győr–Moson–Sopron, Komárom-Esztergom 

• Ferenci Richárd (ferenci.richard@gmail.com): Békés, Csongrád, Jász-NagykunSzolnok 

• Kempelen Judit (kempelenjudit@gmail.com): Fejér, Nógrád, Pest 

• Rózsahegyi Róbert (rrkozak31@gmail.com): Baranya, Bács–Kiskun, Tolna 

• Schaller Gábor (gabor.schaller@gmail.com): Somogy, Vas, Veszprém, Zala 

 

3. Támogatás csak olyan szabadidős rendezvény esetén ítélhető meg, amellyel azonos 

időben- és helyszínen szakági verseny (díjugrató, díjlovas, lovastusa stb) nem kerül 

megrendezésre. 

 


