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Alapvető cél 
 

A Nemzeti Fogathajtó Akadémia Sportegyesület, mint egyesület (a továbbiakban: 

NFA) célja, hogy leigazolt versenyzői eredményesen, éremesélyekkel tudják a 

jövőben Magyarországot és az NFA-t képviselni úgy hazai, mint nemzetközi- 

valamint világversenyeken. 

Az NFA ennek érdekében fő támogatóinak körében forrásokat mozgósít a leigazolt 

fogathajtók nemzetközi élvonalhoz való felkészülési és versenyzési feltételeiknek 

megteremtésére. 

Az NFA a rendelkezésre álló eszközökből felkészülés és/vagy versenyzési támogatást 

nyújhat, dönthet annak odaítéléséről minden olyan megoldás, tevékenység, szerződött 

sportoló részére, amely az NFA céljainak eléréséhez hasznosítható eredményt ígér. 

 

Továbi célja az N F A - nak, hogy a fogathajtást, mint Magyarország 

legeredményesebb lovas sportját méltóképpen képviselje, történelmi hagyományait 

arra érdemes módján reprezentálja, valamint a fogathajtást, mint sportot a hazai és a 

nemzetközi közönség felé népszerűsítse. 

A NFA támogatásában való részvétel lehetőséget biztosít arra, hogy a hazai és 

nemzetközi fogathajtó szakma legkiválóbb hajtóival és edzőivel készülve, 

sokoldalúan fejlődjenek a tehetségek, ennek érdekében szakmai és anyagi támogatást 

nyújt a versenyzéshez, ezzel segítve a felnőtt versenyzőket és a fiatal tehetségeket a 

nemzetközi sportkarrierjükhöz vezető úton. 

 
A működtetést végző szervezet 

Nemzeti Fogathajtó Akadémia Sportegyesület. 

 
Jogosultak köre, sportolói szerződés kötés, támogatás feltételei. 
 

Azon a természetes személyek jelentkezhetnek, akik  az alábbi összes 

kritériumnak megfelelnek: 

 
 A  jelentkezés  alapvető  feltétele,  hogy  a  pályázó  a  Magyar  Lovassport 

Szövetségnél regisztrált fogathajtó sportoló legyen, 
 betöltött 12. életév, 
 az elmúlt két évben nemzetközi, az FEI által kiírt versenyen való részvétel és a 

verseny eredményes befejezése, 
 parafogathajtók esetében a Magyar Lovassport Szövetség által kiadott igazolás. 
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A jelentkezés benyújtásának feltételei 

1. A  jelentkezés  benyújtásának  időpontjában  a  jelentkező  megfelel  a jelentkezési 

feltételeknek. 

2. A jelentkező nyilatkozik arról, hogy személyes adatait a felvételhez 

szükséges mértékben rendelkezésre bocsátja. 

 

A sportolói szerződés időtartama 

Az NFA leigazolásának szerződési ideje egy év, amely az időartam letelte után, az ET 

javaslata alapján az NFA Elnöksége döntése alapján további egy évre meghosszabítható. 

 
A döntéshozatal menete 

Az NFA négy fős Edzői Testülete, az előzetesen beküldött jelentkezési dokumentumok 

elbírálása után, nyílt, szakmai – gyakorlati felvételi napot tart, melyen a részvétel, 

minden jelentkező számára kötelező, saját fogattal és felszereléssel. Ennek lefolytatása 

utána, az ET javaslata alapján az NFA Elnöksége egyhangú szavazással dönt a 

felvételről. 
 

A jelentkezés elbírálásának szempontjai 

 

- a jelentkező versenyzői tapasztalata, eredményei, 

- az általános vagy középiskolai tanulmányokat végző jelentkezők esetében az iskolai 

előmenetel értékelése, 

- a szükséges eszközök – szerszámok, kocsik, stb. – rendelkezésre állása, 

- a versenyidőszak sikeres végrehajtásához szükséges lóállomány rendelkezésre állása 

+ 1 tartalék ló, 

- a  lovak  alkalmassága  (fizikai,  egészségi  és  képesség)  a  versenyidőszak  sikeres 

végrehajtásához. 

 

A jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek 
 Kitöltött jelentkezési lap, 

 Önéletrjaz, 

 Motivációs levél, 
 Az elmúlt két év nemzetközi versenyein elért eredmények bemutatása, 

 A 18 életévet még be nem töltött jelentkezők esetében az elmúlt évi iskolai 

bizonyítvány másolata. 

 
Hiánypótlásra nincs lehetőség! 
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A jelentkezés módja 
A jelen dokumentumhoz tartozó jelentkezési lap kitöltésével kell a részvételi szándékot 

jelezni. 

 

A kitöltött jelentkezési lapot, valamint a csatolandó mellékleteket 1 példányban a 

2018. március 15. elektronikus formában vagy postai úton az alábbi elérhetőségre kell 

eljuttatni: 

 

Postai úton: 

Nemzeti Fogathajtó Akadémia Sportegyesület 

2367 Újhartyán Pipacs u. 32. 

 

Elektronikus úton: 

 balint.panka@gastland.hu 
 

 

 Értesítés a j elentkez és e red ményéről :  

Az Edzői Testület javaslata alapján az NFA Elnöksége 

döntéshozatalát követően a jelentkezőt az NFA elektronikus 

levélben értesíti. (A döntéshozatal időpontja nem azonos a 

jelentkezés beérkezésének napjával.) 

mailto:sportcsillag@emmi.gov.hu

