
Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához 

 

A pályázatokat a kategóriának megfelelő pályázati kiírásban és pályázati útmutatóban szereplő módon 
kell a www.masport.hu oldalon a pályázat menüpont alatt a pályázatkezelői felületen kitölteni. 

  

1. Amennyiben 2013-ban már regisztrált a felületen, akkor lépjen be a rendszerbe és ellenőrizze a tavaly 
megadott adatokat. 
Belépés után egyből a regisztrációs adatok menü jelenik meg a képernyőn: 

  

• Változás esetén szíveskedjen aktualizálni a már rögzített adatokat. 
• Amennyiben nincs változás, akkor kattintson az „Elfogadás” gombra. 
• Figyelem! A regisztrációs adatok jóváhagyása nélkül nem lehet továbblépni a pályázati 

adatlapokhoz. 
• A regisztrációs adatok elfogadása utána a következő üzenet jelenik meg a képernyőn: 

„A mentés sikeres! Az ön adatai módosításra kerültek a rendszerben!” 

Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztrációs adatok módosítására csak addig van lehetőség, amíg az első 
pályázat nem lett véglegesítve. Tehát abban az esetben, ha egy pályázó több pályázatot is bead, akkor 
kizárólag addig módosíthatóak a regisztrációs adatok, amíg egyik pályázat sincs véglegesítve. 
 
 
 



2. Amennyiben 2013-ban nem regisztrált a felületen, szíveskedjen a Regisztráció menüpontra kattintva 
elvégezni a regisztrációt.  

A regisztrációban az Ön által képviselt szervezetre vonatkozó adatokat (név, cím, stb.) kell megadnia. 

Regisztráció során mindenképpen olyan e-mail címet adjon meg, melyhez könnyen hozzáfér, ugyanis 
a regisztráció érvényesítéséhez válaszul egy aktiváló e-mailt küld a rendszer. 

 

Miután megadta a szükséges adatokat, kattintson a lap alján található Regisztráció gombra. 
Amennyiben nem megfelelően, vagy nem minden mezőt töltött ki, a regisztrációs oldal újból 
megjelenik, azon mezők mellett egy-egy hibaüzenettel, ahol javítás vagy kitöltés szükséges. 
Korrigálás után, a lap alján található Regisztráció gombra kattintva újból kísérelje meg a regisztrációt. 

Sikeres regisztráció esetén a képernyőn az alábbi felirat jelenik meg:  
A mentés sikeres! A regisztráció aktiválásához szükséges e-mailt a megadott e-mail címre 
elküldtük. 

 

A megadott adatokat a rendszer elmentette, és egy aktivációs e-mailt küld a regisztrációban megadott 
e-mail címre. A regisztrációt aktiváló e-mailben egy linket talál, amelyre kattintva regisztrációját 
érvényesítheti. 

Sikeres aktiválást követően a képernyőn megjelenik az alábbi üzenet: 



 

Ezután, a Belépés a pályázatokhoz menüpontra kattintva, a megadott e-mail címe és jelszava 
használatával beléphet a pályázatkezelői felületre. 

 

A Regisztrációs adatok menüpontban a regisztráció során megadott adatokat ellenőrizheti le. Szükség 
esetén a módosítani kívánt adatok korrigálása után a lap alján található Módosítás gomb segítségével 
menthetők a rögzített adatok, illetve itt van lehetőség a megadott jelszó módosítására is.  
Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztrációs adatok módosítására csak addig van lehetőség, amíg az első 
pályázat nem lett véglegesítve. Tehát abban az esetben, ha egy pályázó több pályázatot is bead, akkor 
kizárólag addig módosíthatóak a regisztrációs adatok, amíg egyik pályázat sincs véglegesítve. 

 

 

 



Pályázat létrehozás 

Válassza ki az Új pályázat létrehozása menüpontot. 

 

Válassza ki a pályázati kategóriát, majd adja meg a pályázat nevét. Felhívjuk figyelmüket, hogy a 
pályázat nevét a későbbiekben nem lehet módosítani. 

A Létrehoz gombra kattintva tovább haladhat a pályázati formanyomtatvány kitöltéséhez, illetve a 
mellékletek feltöltésére is itt van lehetőség. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy „B” és „C” kategóriában együttesen egy pályázó csak egy pályázatot 
adhat be. 



A PÁLYÁZATI ADATLAP ÉS KÖLTSÉGVETÉS szövegre kattintva megjelenik a pályázati 
formanyomtatvány, mely tartalmazza a pályázati adatlapot, a költségvetési táblázatot, illetve a 
kötelezően kitöltendő nyilatkozatokat. 

 
 

A pályázati adatlapot a sorszámmal jelölt füleken haladva a pályázati kiírás, valamint a pályázati 
útmutató szerint kell kitölteni.  

Az üresen hagyott, vagy helytelenül kitöltött kötelező adatok esetében a rendszer nem engedi a 
véglegesítést, ilyenkor az érintett fül(ek) piros(ak) marad(nak).  
Amikor egy fülön minden kötelező adat megfelelő módon kitöltésre került, a következő fülre történő 
kattintás után az előző kitöltött fül kékre változik, jelezvén, hogy az oldal kitöltése sikeres volt. A 
véglegesítés akkor lehetséges, ha már minden fül kék. 

A jobb oldalon elhelyezkedő mentés gomb új adat beírásakor zöldről sárgára változik, mely felhívja 
figyelmét, hogy vannak még nem mentett adatai. 

 



Pályázat beadása 

A teljes pályázati formanyomtatvány kitöltése után (minden fül kék) a rögzített adatokat menteni kell, 
majd a formanyomtatvány véglegesítése szükséges a következő gombra kattintva: . 

 

A pályázat elkészítése során nagyon fontos és elengedhetetlen művelet a pályázat véglegesítése. 
Véglegesítés után a pályázatát már nem tudja módosítani, így kérjük, figyelmesen tanulmányozza azt 
át, illetve ne hagyja e feladatot a beadási határidő napjára! 

A nem véglegesített pályázatot nem áll módunkban figyelembe venni. 

Véglegesítés után a jobb oldalon megjelenő narancssárga PDF ikonra kattintva megnyílik a 
véglegesített pályázat, melyet letölthet. 

 

Véglegesítés után később is bármikor elérheti a pályázatot: a PÁLYÁZATI ADATLAP ÉS 
KÖLTSÉGVETÉS szöveg mellett megjelenik a PDF ikon, melyre rákattintva megnyitható és 
letölthető a véglegesített pályázat. Véglegesítés után a pályázati formanyomtatvány automatikusan 
feltöltésre kerül az elektronikus rendszerbe. 

Kérjük, ne felejtse el a kinyomtatott és minden kötelező helyen cégszerűen aláírt dokumentumot 
postai úton is elküldeni. 



 



Pályázati dokumentáció feltöltése 

Töltse fel az összes pályázati dokumentumot (ld. pályázati kiírás 8. pont). Felhívjuk figyelmét, hogy 
az itt feltöltött kötelező és ajánlott mellékleteknek meg kell egyezniük a papír alapon beküldött 
példányokkal. 

A dokumentumok maximális mérete dokumentumonként 10 MB lehet. 

Csatolható fájl formátumok: doc, xls, docx, xlsx, pdf, jpg, jpeg, mpeg, avi, wmv, zip, rar. 

Kérjük, a feltöltendő dokumentumokat ékezet nélkül, alsó vonallal elválasztva nevezzék el (pl. 
sportolj_naponta_1_szamu_melleklet.pdf)!  

A pályázónak a pályázat beadási határidejéig van lehetősége a feltöltött dokumentumainak törlésére, 
cseréjére. 

MOB-SZE-14-A pályázatok esetében lehetőség van egyszerre több vagy nagyobb méretű fájl 
feltöltésére is FTP segítségével, az így feltöltött dokumentumok módosítására is csak FTP-n keresztül 
van lehetőség. Az ehhez szükséges információkat megtalálja a pályázati felületen. 

 



A feltöltött pályázatok a Pályázataim/„Pályázataim megtekintése (2014)” menüpontban érhetőek el, 
ahol a „Pályázataim listája” kategória bontásban jeleníti meg a megkezdett vagy már véglegesített 
pályázatokat.  

  

 

 


