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Pályázati felhívás 

motorcsónak használati jogra 

 
 
A Magyar Szörf Szövetség a 8/2021. (01.26.) Elnökségi határozat szerint pályázatot ír ki a tulajdonában álló 
AVON és GRAND motorcsónakok használatára.  
 
Általános feltételek 
 

 Pályázatot nyújthatnak be a Magyar Szörf Szövetség tagszervezetei, kivéve a Magyar Szörf 
Akadémia SE-t, mivel az egyesületnél jelenleg már van kihelyezett szövetségi motorcsónak; 

 Az egyesület érvényes Magyar Szörf Szövetségi tagsággal rendelkezett 2020-ban és/vagy 2021-ben; 

 Az egyesület vállalja, hogy legalább 3 fő 18 év alatti versenyzőt indít a 2021. évi Magyar Bajnokság 
pályaverseny fordulóin; 

 Az egyesület vállalja, hogy a motorcsónakot és az utánfutót saját költségén a szövetség 
versenykiírásában szereplő magyar bajnokság fordulóinak helyszínére szállítja és az esemény 
végeztével onnan elszállítja, valamint – a magyar bajnoki fordulókon kívül - évente maximum 10 
napra, előre minimum 30 nappal egyeztetett időpontokban a szövetség rendelkezésére bocsájtja; 

 A sikeres pályázónak az időszak végén olyan állapotban kell visszaadni a hajót, amilyen állapotban 
azt az időszak elején használatra megkapta, évente el kell végezni a kötelező karbantartási 
feladatokat. 

 A támogatott időszak: 2021. április 1. – 2024. december 31. 
 
Speciális feltételek 
 
AVON: A pályázat nyertesének kell finanszíroznia a hajó felújítását, mely a javítást végző szakember  
  ajánlata szerint kb. bruttó 540 ezer forintos kiadás (a munkálatot nála kérjük elvégeztetni még 
  márciusban). 

 
GRAND: A Grand motoros a Körte HVSE kezelésében van 2021. március 31-ig. A Körte HVSE a hajó 
  felújításához 2020-ban 1.200.000 Ft-tal járult hozzá. Amennyiben a Grand kiírására más 
  egyesület nyeri meg a pályázatot, az 1.200.000 forintos összeg kifizetendő a Körte HVSE 
  részére. 
 
A szövetség célja, hogy olyan egyesülethez kerüljön a hajó, ahol számottevő utánpótlás-nevelő munka folyik, 
és a versenyrendszerbe újabb gyerekeket tudunk bevonni. 
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A pályázatban a pályázó egyesületnek le kell írnia, hogy: 

 melyik motorcsónakra pályázik; 
 az egyesület milyen utánpótlás bázissal rendelkezik, milyen szakmai munka zajlik, kik a 

foglalkoztatott edzők, kinek van motorcsónak vezetői engedélye; 
 milyen céljai vannak hosszabb távon az utánpótlás-nevelés területén. 

 
A pályázatokat a windsurf@hwa.hu email címre kérjük beküldeni.  

Beküldési határidő: 2021. március 17. 12 óra 

A pályázat elbírálója: az MSZSZ Elnöksége 

Pályázat elbírálása: 2021. március 18. 

Döntés kihirdetése: 2021. március 19. 

 


