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A jelen tehetségeiből neveljük ki a jövő bajnokait.



Az autóversenyzés csúcsának számító
Forma-1 sorozat bajnokai is mind gokarttal
kezdték a pályafutásukat.

Ez az a széria, ami egy könnyen elérhető,
gyors, biztonságos és erős versenyautóval
tudja kiszolgálni a versenyzőket, már a
gyermekkortól kezdve.

Az aszfalttól néhány centiméterre, őrült

tempóban száguldozva a pálya minden

rezdülését lehet érezni. A tökéletes ívek

megtalálását, a gáz és a fék adagolását

egy izgalmas játéknak tekinti az a 4 éves

kisgyerek, aki bukósisakot és overált húz.

Pontosan ez a gokart esszenciája. Együtt

élni a géppel, kitolni a határokat mindenféle

technikai segédeszköz nélkül.



A Formula 1 legfrissebb világbajnoka

Max Verstappen
is a Rotax Max Challenge sorozat utánpótlás
programjában kezdte, jelenleg pedig a Red
Bull Racing F1 csapat pilótája. Természetesen
nem ő az egyetlen, aki ezt az utat járta be.



“Édesapám átutazta Európát, hogy 

gokartokkal versenyezhessünk, miközben 

egy cél lebegett a szemünk előtt. Az első 

az volt, hogy bekerüljünk a Formula-1-be, 

majd ott reménykedtünk a győzelemben, 

hogy hallhassuk a himnuszunkat. A végső 

cél aztán a vb-cím volt, amit nagyon 

nehéz elérni. De most megtörtént, ez 

őrület.” - Max Verstappen. 

A versenyzői álmok



A Magyar Gokart Szövetség törekvései

• a technikai sportokat, ezen belül a gokart 

sportágat megszerettetni

• az autóversenyzés kiinduló kategóriáját 

megóvni, építeni, fejleszteni

• a jövő bajnokainak első lépéseit támogatni

• az utánpótlást biztosítani

• lehetőséget teremteni a nyers tehetség 

kibontakoztatására 

• összefogni a hazai profi és amatőr versenyzőket

• lehetőséget biztosítani a versenyzésre



Lendület a versenyzésben



Versenysorozataink

A Magyar Gokart Szövetség (MGSZ) szervezi a Magyar Rotax MAX Challenge (MNASZ
Gokart Országos Bajnokság), valamint a Central-European Rotax MAX Challenge
bajnokságot is két magyar amatőr versenysorozat mellett (MGSZ Club Sport, Calivita
Kupa).

A Magyar Rotax Max Challenge a világ legnépszerűbb gokart versenysorozatának a
része. A magyarországi bajnokok ebből a sorozatból kvalifikálják magukat a sportág
legnagyobb eseményére a Rotax MAX Grand Finals-ra, azaz a világbajnokságra.



CEE Rotax MAX Challenge versenynaptár 2022



A minőségre törekszünk
Az MGSZ által szervezett Karting CEE (Közép-Európa) versenysorozatban több ország
2-300 versenyzője méretteti meg magát, 6 különböző kategóriában.

A hazai Gokart Országos Bajnokság 2022-es szezonja hat fordulóból áll, hazai és
külföldi pályákon vegyesen. Ez a bajnokság nyitott, indulhatnak külföldi versenyzők
is, de díjazottak nem lesznek a bajnokság végén.

Mindkét bajnokságból ülések szerezhetőek a világbajnokságra.



Utánpótlás - Calivita Kupa
A Magyar Gokart Szövetség legfontosabb törekvése, hogy az autósportnak
tehetséges, tapasztalt, versenykilométereket futott, versenyszituációkat átélt
versenyzőket adjon át.

A Calivita Kupa az amatőrök számára kiírt versenysorozat, amelynek az a legfőbb
különlegessége, hogy az amatőr versenyzők a profik között indulnak, így sokkal
gyorsabban tudnak fejlődni.



Utánpótlás – MGSZ Club Sport
A Magyar Gokart Szövetség 2022-től indítja a legújabb utánpótlás versenysorozatát,
az MGSZ Club Sport-ot. Ez a versenysorozat lesz a belépő szint, ahol egynapos
versenyeken, egyszerűsített szabályrendszer mentén, magyarországi pályákon
kezdhetnek el versenyezni a gokartversenyzés után érdeklődők.



Gokart Országos Bajnokság versenynaptár 2022



Guminyomaink az éterben



Aktívan kommunikálunk
A versenyzőkkel, szerelőkkel, szülőkkel, követőinkkel és a sportág rajongóival több csatornán is
tartjuk a kapcsolatot, ahol tájékoztatjuk, szórakoztatjuk őket, valamint beszélgetünk is velük:

• Hírekkel folyamatosan frissített weblapok (www.mgsz.net, www.kartingcee.eu)

• Hírlevél adatbázisunkra magyarul és angolul is küldjük híreinket

• Két Facebook oldalt (magyar és angol) és egy Instagram csatornát működtetünk

• Partneri együttműködéseket tartunk fent (MNASZ, Kartfans.hu, Sport 1 TV, Hajókafotó)

http://www.mgsz.net/
http://www.kartingcee.eu/


Közösségi média : MGSZ Facebook



Közösségi média : MGSZ Facebook
A social média kommunikációnk két fő 
irányba történik:
- A motorsport iránt érdeklődő hazai 

közönség felé (minta: 75.000 elérés)
- Gokartosok, versenyzők (minta 4-5000 

elérés)

(megjegyzés: a fenti adatokat 
befolyásolja a posztokra fordított 
hirdetési összeg)



A social média kommunikációnk két fő 
irányba történik:
- A motorsport iránt érdeklődő hazai 

közönség felé (minta: 75.000 elérés)
- Gokartosok, versenyzők (minta 5000-

10000 elérés)

(megjegyzés: a fenti adatokat 
befolyásolja a posztokra fordított 
hirdetési összeg, de nagyon sok esetben 
az organikus eléréseink is 10.000 
körüliek, lásd pl. a mellékelt posztot)

Közösségi média : MGSZ Facebook



Közösségi média : MGSZ Instagram



Közösségi média : CEE-RMC Facebook



Szponzor megjelenések
Példák: 
- Weblap banner
- Közösségi média kommunikáció
- Versenyhelyszíneken reklámfelületek
- Sajtófal, pódium háttérfal
- Díjak márkázása
- Névadó szponzor
- Televíziós megjelenések



Tovább. Közösen.



MGSZ GOKART SULI – A JELEN TEHETSÉGEIBŐL NEVELJÜK KI A JÖVŐ BAJNOKAIT

A versenyszellem mindenkiben ott lakozik. Van, akiben gyengébben és van, akiben erősebben, legyen
szó sportról, művészetről, vagy egyszerűen csak a játékról. A vágy arra, hogy legyőzzük a saját
korlátainkat, a stoppert, a távolságot, az ellenfelet, vagy bármi mást, ami kihívást tartogat számunkra.

A motorsportot mindig is különleges atmoszféra járta át, amióta létezik a világban. A beinduló motor
hangja, a gázfröccsök, a gumik csikorgása az aszfalton, a fékek szaga, a közelharcok a versenypályán, a
közönség tapsvihara, a civilben barát ellenfelek és megannyi egyéb élmény, ami örökké a versenyzők
részévé válik.

A világ legsikeresebb autóversenyzői, a motorsport királykategóriájának számító Formula 1 versenyzői
szinte kivétel nélkül gokarttal kezdték a pályafutásukat. Ez az a széria, ami egy könnyen elérhető, gyors,
biztonságos és erős versenyautóval tudja kiszolgálni a versenyzőket, már a gyerekkortól kezdve.

ITT AZ IDŐ, HOGY ÚJABB BAJNOKOKAT NEVELJÜNK A MOTORSPORTNAK!

Utánpótlás – gokart suli



A Magyar Gokart Szövetség 2020-ban saját versenyző képzést indított, amelyben a
versenyzéshez szükséges összes tudnivaló oktatása mellett (elméleti ismeretek, szabályok,
beállítások, versenyszituációk, állóképesség, testedzés, vezetéstechnika stb.) egy
lehetséges karrierutat is biztosít az érdeklődőknek.

Utánpótlás – gokart suli

A két fő képzési időszak mellett (tavasz – ősz), egy 
nyári tábor is indul. A profi versenygokartokat az 
MGSZ biztosítja.

Jelentkezés már 6 éves kortól, de felső korhatár 
nincs, így az apák akár együtt tanulhatnak a fiaikkal.



Lehetséges karrier út (négy lépésben el lehet jutni a gokart világbajnokságig):
• MGSZ Gokart Suli
• MGSZ Club Sport – egyszerűsített amatőr gokart bajnokság
• Calivita Kupa – amatőr gokart bajnokság
• Gokart Országos Bajnokság – licenc alapú profi gokart bajnokság
• Rotax Max Challenge Grand Finals – gokart világbajnokság
• CEE Rotax Max Challenge + Grand Finals – gokart világbajnokság
• Autóversenyzés

Jelentkezés: https://www.mgsz.net/mgsz-gokart-suli/

Utánpótlás – gokart suli

https://www.mgsz.net/mgsz-gokart-suli/


Hazánkban is nagy múltra tekint vissza a gokart sportág, ezért sok legendás versenyistálló
áll készen arra, hogy a kisgyerekek oktatását, edzését, versenyeztetését biztosítsák és
legjobb tudásuk szerint ellássák.

Utánpótlás - versenycsapatok



Az utánpótlás ebben a sportágban is nagyon fontos, ezért arra bíztatjuk a kedves
érdeklődőket, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Gokart Szövetség vezetőivel,
vagy hazánkban található versenycsapatok képviselőivel, akik készségesen állnak
rendelkezésre információkkal, tanácsokkal, baráti beszélgetésekkel.

Utánpótlás - versenycsapatok



CRG GOKARTSPORT EGYESÜLET – Kistarcsa, Pödör Balázs - balazska@gokartsport.hu

KANCSÁR RACING – Pest megye, Kancsár Ferenc - kancsarracing@gmail.com

KUN MOTORSPORT – Nyíregyháza, Kun József - kunnorbert@hotmail.com

KMS EUROPE – Győr, Kálmán Péter - kmshungary@gmail.com

PROKART TEAM HUNGARY – Budapest, Törö István - prokartteam@gmail.com

TOMA MOTOR KFT.  - Kecskemét, Tomasovszki István – info@tomamotor.hu

TOP-MOTORSPORT – Budapest, Szép Ferenc - szepferi72@gmail.com

Hazai csapatok

mailto:balazska@gokartsport.hu
mailto:kancsarracing@gmail.com
mailto:kunnorbert@hotmail.com
mailto:kmshungary@gmail.com
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Köszönjük a figyelmet!

További információk: 

Horváth Péter

Főtitkár

rotaxhungary@gmail.com

+36204577338




