
Útmutató a 2012. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus feltöltéséhez 

A pályázatokat a pályázati kiírásokban és pályázati útmutatókban szereplő módon kell a www.masport.hu/palyazat 
menüpont Elektronikus Pályázatfeltöltő Programba feltölteni.  

 

REGISZTRÁCIÓ: Az Elektronikus Pályázatfeltöltő Programban még nem regisztrált szervezeteknek. 
Amennyiben még nem rendelkezik regisztrációval, kattintson a REGISZTRÁCIÓ menüpontra és végezze el a 
regisztrációt. A regisztrációban az Ön által képviselt szervezetre vonatkozó adatokat (név, cím, stb.) kell kitöltenie.  

 

Ha az adatok kitöltését követően elolvasta az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) és azt elfogadja, akkor 
kattintson a legalsó sor végén található jelölő négyzetbe. A kattintás hatására egy pipa jelenik meg, mellyel Ön 
elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat. 
Ezt követően kattintson a Regisztráció gombra. A megadott adatokat a rendszer elmenti, és egy aktivációs e-mail-t 
küld a regisztrációban megadott e-mail címre, egyidejűleg a képernyőn az alábbi felirat jelenik meg.  

Regisztráció A mentés sikeres! A regisztráció aktiválásához szükséges levelet elküldtük a 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 megadott e-mail címe és jelszava használatával beléphet a www.masport.hu/palyazat oldalon az Elektronikus 
Pályázatfeltöltő Programba. 

 

PÁLYÁZATOK FELTÖLTÉSE 

Válassza ki az ÚJ PÁLYÁZAT LÉTREHOZÁSA menüpontot. 

 

Válassza ki a pályázati kategóriát és új pályázat esetén adja meg a pályázat nevét. Figyelem! Az itt megadott pályázati 

elnevezésnek meg kell egyeznie a papír alapon beadottal. 

 

  

 

 

 



Pályázati dokumentáció feltöltése 

 

Kérjük, a feltöltendő dokumentumokat ékezet nélkül, alsó vonallal elválasztva nevezzék el (pl. 
sportolj_naponta_palyazati_adatlap.doc)! 
Töltse fel az összes pályázati dokumentumot (ld. pályázati kiírás 8. pont). 
A kitöltött pályázati formanyomtatványt nem szkennelt, Word formátumban, a kitöltött költségvetést nem szkennelt, 
Excel formátumban kérjük feltölteni! 

 

A pályázónak a pályázat beküldéséig, legkésőbb a pályázat beadási határidejéig van lehetősége a feltöltött 
dokumentumainak módosítására, törlésére, cseréjére. A feltöltött pályázatok a PÁLYÁZATAIM menüpont alatt 
nyomon követhetők.  

 

Valamennyi pályázati dokumentum – melyek megegyeznek a papír alapon postázott eredeti pályázattal - feltöltésével 
automatikusan befejeződik a pályázat feltöltési folyamat. Ezért külön véglegesítésre az Elektronikus Pályázatfeltöltő 
Programban nincs szükség. 

 

 

 


