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 I.  Ösztöndíjak célja   

 

  

A Magyar Evezős Szövetség az evezés sportág élsport ágazata eredményességének és 

színvonalának emelése érdekében ösztöndíj és kiegészítő teljesítményorientált juttatási 

rendszert működtet (ösztöndíjak és egyéb kiegészítő juttatások a továbbiakban együttesen: 

„Ösztöndíjak").  

Az Ösztöndíjak célja   

• a már megszerzett eredmény elismerése,   

• a legkiemelkedőbb eredményt elérő sportolók, és felkészítő szakembereik számára 

anyagi támogatás nyújtása,  

• további színvonalas munka, nemzetközi eredmények elérése, és a sportágban a 

válogatott szintű versenyzői karrier folytatására való motiváció ösztönzése.  

  

Jelen ösztöndíj-rendszer megalkotásának célja, hogy átlátható és kiszámítható módon, 

döntően objektív keretek között szabályozza a sportági anyagi támogatások elosztását.   

 II.  Ösztöndíjak rendszere   

 

  

A korábbi évek számos különböző ösztöndíj programjából (Bay Béla, stb) a Gerevich Aladár 

ösztöndíj maradt fent. Ezen kívül a MESZ a sportágfejlesztési program keretében (KSF) 

további kiegészítő ösztöndíjazást nyújt a sportágban tevékenykedő, és az ösztöndíjra jogosult 

sportolók és sportszakemberek részére. 

  

I. Gerevich Aladár ösztöndíj 

II. MESZ kiegészítő ösztöndíj 

 

Az Ösztöndíjak személyekre vonatkozó kiosztásának meghatározására, illetve az adott 

Ösztöndíjak változtatására naptári évenként két alkalommal, július 1.-ig, és október 15.-ig van 

lehetőség. Az Ösztöndíj elosztásra, illetve változtatásra vonatkozó javaslat végrehajtásához a 

MESZ elnöksége előzetes jóváhagyása szükséges. A változtatási javaslatot a 

mindenkoriszövetségi kapitányok terjesztik a MESZ elnöksége elé a szabályzatban lefektetett 

elvek alapján. 

Jogosult sportolók, sportszakemberek száma: amennyi az ösztöndíj részre az adott időszak teljes 

MESZ ösztöndíjkerete fedezetet nyújt. 

Egy-egy sportoló, ill. sportszakember több forrásból is kaphat Ösztöndíjat (Gerevich Ösztöndíj, 

MESZ kiegészítő juttatás) azonban azokat a kiegészítő juttatások meghatározásánál egységben 

kell kezelni. 
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 III.  ÖSZTÖNDÍJRA VALÓ JOGOSULTSÁG   

 

  

Ösztöndíjakra jogosult sportolók és sportszakemberek:  

1. Olimpián, felnőtt, U23-as és ifjúsági világbajnokságokon olimpiai számban 1-8. 

helyezett versenyzők és az eredményt elért sportolókat felkészítő sportszakemberek.  

2. Felnőtt, U23, és Ifjúsági Európa bajnokságokon olimpiai számban 1-6 helyezett 

versenyzők és az eredményt elért sportolókat felkészítő sportszakemberek. 

3. Felnőtt, U23, és ifjúsági világbajnokságon, Európa Bajnokságon nem olimpiai számban 

1-3. helyezett versenyzők és az eredményt elért sportolókat felkészítő 

sportszakemberek. 

4. Olimpiai kvalifikációt szerzett versenyzők és az eredményt elért sportolókat felkészítő 

sportszakemberek.  

A sportolói ösztöndíjra való jogosultság egyéb feltétele:   

- a sportoló a magyar válogatott keret tagja,  

- a sportoló és a MESZ között a válogatottakra vonatkozó érvényes sportolói szerződés 

és az abban foglaltak maradéktalan betartása,  

- a sportoló a versenyzői pályafutását aktív egyesületi edzéslátogatás keretében végezze. 

A sportoló saját edzője köteles azonnal jelezni, ha sportolója a válogatottsághoz szükséges 

edzésmunkát megszüntette. 

- A rendszeres edzéslátogatáson kívül, a válogatott keret tagjai számára kötelező 

edzőtáborozáson, felmérőkön, versenyeken történő aktív részvétel. 

 

A sportszakember ösztöndíjra való jogosultság feltétele: 

- Csak a válogatott sportoló felkészítésében részt vevő, legalább középfokú edzői 

végzettséggel rendelkező sportszakember részesülhet ösztöndíjban 

- A sportszakember a válogatott kerettag felkészülését aktívan irányítsa, felügyelje, valamint 

a MESZ valamely tagszervezetében regisztrált edzőként tevékenykedjen.   

- Felhívás esetén saját egyesülete a státusz fennállását köteles igazolni, igazolás hiányában 

az aktív sportszakemberi státusz megszakadását kell feltételezni.  

- Az ösztöndíj juttatásban részesülő szakembernek kötelező a MET, ill. a MESZ szakmai 

továbbképzésein részt venni. 

Kizáró okok:  

- Nem jogosult ösztöndíjra, akivel szemben fegyelmi eljárás van folyamatban.  

- Nem jogosult ösztöndíjra, aki eltiltás hatálya alatt áll.  

- Nem jogosult ösztöndíjra, akivel kapcsolatban doppingvétség miatt eljárás van 

folyamatban. 

- Nem jogosult ösztöndíjra, akinek magatartása ill. sorozatos problémák miatt a szövetségi 

kapitány az ösztöndíj megvonását indítványozza. 
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MESZ ösztöndíj, nem olimpiai számban csak akkor adható, ha a világversenyen az adott 

számban legalább 6 csapat indult. 

- Nem jogosít ösztöndíjra, egy adott világversenyen elért utolsó helyezés. 

 

  

 IV.  MESZ GEREVICH ALADÁR ÖSZTÖNDÍJ  

 

  

Az ösztöndíj forrása: Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)       

Az ösztöndíjat az Emberi Erőforrások Minisztériuma folyósítja a jogosult számára az 

ösztöndíjra jogosító eredmény elérését követő évben. 

A Gerevich ösztöndíjra jogosultakra és a Gerevich ösztöndíjak mértékére a MESZ tesz 

javaslatot.  

A Gerevich Aladár ösztöndíj alábbi feltételire a MESZ Gerevich-ösztöndíj szabályzat az irányadó: 

 

A kiosztható havi sportolói ösztöndíj:   min:30.000 Ft, max: 300.000 Ft 

A kiosztható havi sportszakember ösztöndíj:  min:50.000 Ft, max: 300.000 Ft 

 

Ösztöndíj számítás elvei:  

 

Sportolók 

 

Sportolói Gerevich ösztöndíj keret: adott időszak teljes MESZ Gerevich ösztöndíjkeret 60%a. 

A jogosult sportolók: az eredmény-pontszámítás alapján a minimum ösztöndíj részt szerzett 

sportolók.  

Jogosult sportolók száma: amennyi sportolói fix ösztöndíj részre az adott időszak teljes Gerevich 

ösztöndíjkerete fedezetet nyújt.  

Azonos pontszámmal rendelkező sportolókat azonos módon kell figyelembe venni.  

 

Sportszakemberek 

 

Sportszakember Gerevich ösztöndíj keret: adott időszak teljes Gerevich ösztöndíjkeret 40%a.  

A jogosult sportszakemberek: az eredmény-pontszámítás alapján legtöbb pontot szerzett 

sportszakemberek.  

Jogosult sportszakemberek száma: amennyi sportszakember  minimum ösztöndíj részre az adott 

időszak teljes Gerevich ösztöndíjkerete fedezetet nyújt.  

Azonos pontszámmal rendelkező sportszakembereket azonos módon kell figyelembe venni. 

  

Általános elvek 

 

- Az ösztöndíkeret legalább 80%-át az olimpiai számban eredményt elért sportolók, és 

sportszakemberek között osztható fel. 

- Az ösztöndíjkeret 20%-nak felosztására (kompenzációs keret), egyéb más eredményességi, ill. 

szakmai szempontok figyelembevételével a szövetségi kapitányok tehetnek javaslatot. 

- Az ösztöndíj elosztásának személyekre szóló alapja a MESZ eredményességi pontszámítás. A 

rendelkezésre álló pénzösszeget elosztjuk a MESZ pontszámítás alapján szerzett összes 



 

  6  

pontszámmal, és a személyek szerzett pontszámait megszorozzuk az egy pontra eső 

összeggel. 

- Az eredmények értékelési időszakai, az eredmény elérését követő 4, utánpótlás korosztályok 

esetén (U23, Ifjúsági) 2 év, súlyozva az évszorzókkal. 

- A sportszakember ösztöndíja nem haladhatja meg a legeredményesebb sportolója 

ösztöndíjának mértékét. 

- Egy adott évben csak a legmagasabb összegű ösztöndíjra jogosító eredmény alapján jogosult 

a versenyző, ill a sportszakember. 

- Amennyiben a sportoló, edző felhagy sportolói-, edzői tevékenységével az ösztöndíj folyósítása 

megszűnik. 

- Kiemelt edzői státusban (KEP) lévő sportszakember nem jogosult ösztöndíjra. 

- Utánpótlás Edző Program (UEP) ösztöndíjban részesülő edzők Gerevich ösztöndíjra nem 

jogosultak. 

 

A MESZ Gerevich Aladár ösztöndíj-keret pontszámítása: 

MESZ ösztöndíj számítás  

Verseny 
Csapat 
egység 

Helyezés pont 
Eredményeket követő 

évek 

I II III IV V VI VII VIII NO 1.év 2. év 3. év 4. év 

Olimpia, 
Paralimpia, VB 

1x 12 9 7 5 4 3 2 1 

0,2 

1 0,8 0,4 0,2 

2x, 2- 18 14 11 7,5 6 4,5 3 1,5 1 0,8 0,4 0,2 

4x, 4- 24 18 14 10 8 6 4 2 1 0,8 0,4 0,2 

8+ 54 41 32 23 18 14 9 4,5 1 0,8 0,4 0,2 

EB 

1x 12 9 7 5 4 3 0 0 1 0,8 0,4 0,2 

2x, 2- 18 14 11 7,5 6 4,5 0 0 1 0,8 0,4 0,2 

4x, 4- 24 18 14 10 8 6 0 0 1 0,8 0,4 0,2 

8+ 54 41 32 23 18 14 0 0 1 0,8 0,4 0,2 

U23, Ifjúsági 
VB, Ifi olimpia 

1x 12 9 7 5 4 3 2 1 1 0,5 0 0 

2x, 2- 18 14 11 7,5 6 4,5 3 1,5 1 0,5 0 0 

4x, 4- 24 18 14 10 8 6 4 2 1 0,5 0 0 

8+ 54 41 32 23 18 14 9 4,5 1 0,5 0 0 

U23, Ifjúsági 
EB 

1x 12 9 7 5 4 3 0 0 1 0,5 0 0 

2x, 2- 18 14 11 7,5 6 4,5 0 0 1 0,5 0 0 

4x, 4- 24 18 14 10 8 6 0 0 1 0,5 0 0 

8+ 54 41 32 23 18 14 0 0 1 0,5 0 0 

Olimpiai kvóta   Gerevich minimum összeg x 3 1 0 0 0 

 

Esemény és korosztály elosztási arányok  Világversenyek szorzói 

Olimpia, Paralimpia 1 100%  Olimpia, Paralimpia 6 

Felnőtt VB 0,8 80%  VB 4,8 

Felnőtt EB 0,6 60%  EB 3,6 

U23 VB 0,5 50%  U23-, Ifi VB 5 

U23 EB 0,4 40%  U23-, Ifi EB 4 

Ifi VB 0,35 35%    
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Ifi EB 0,26 26%    

      

Versenyszám szorzói  Korosztályok szorzói 

1x 1  Felnőtt 5 

2x, 2- 0,75x2  U23 3 

4x, 4-, 8+ 
0,5 x 

csapatlétszám  Ifjúsági VB 2,1 

    Ifjúsági EB 2 

 

 V.  MESZ KIEGÉSZÍTŐ ÖSZTÖNDÍJ  

 

  

Az ösztöndíj forrása: A MESZ Sportágfejlesztési támogatása (KSF) 

A MESZ kiegészítő juttatások felosztásának szempontrendszere: 

 

A kiosztható kiegészítő havi sportolói ösztöndíj:  min:20.000 Ft 

A kiosztható kiegészítő havi sportszakember ösztöndíj: min:30.000 Ft 

 

Kiegészítő juttatást a MESZ   

- a fedezetet biztosító érvényes sportágfejlesztési támogatási szerződés esetén,  

- a szerződésben kifejezetten erre a célra elkülönített költségkeret esetén  

- és maximálisan annak erejéig, valamint  

- a szerződésben meghatározott felhasználási időszakon belül adhat.   

A kiegészítő juttatás éves összegéről a MESZ elnöksége dönt minden év január 31.-ig 

A kiegészítő juttatás nettó összegét a MESZ folyósítja a jogosult számára. 

A MESZ kiegészítő ösztöndíjra jogosultakra és az ösztöndíjak mértékére a szövetségi 

kapitányok tesznek javaslatot a MESZ elnöksége felé.  

A MESZ kiegészítő ösztöndíj feltételire a MESZ Gerevich-ösztöndíj szabályzat az irányadó, 

azonban vannak eltérések. Ezek: 

 

• Az egy pontra eső összeg alapján a sportolóra számított összeg 3 részre kerül felbontásra:  

• 50% „alap"  

• 30% „teljesítmény” -től függő rész  

• 20% a szövetségi kapitány által egyéb szempontok alapján elosztható tartalék vagy 

kompenzációs” keretbe kerül 

 

Az elért eredmény (pontok) után a válogatott sportoló, akkor is jogosult az 50% „alap” juttatásra, 

amennyiben teljesítménye romlik, de a válogatottsági kritériumoknak továbbra is megfelel. 

Teljesítmény szinten tartás, vagy javulás esetén az „alap” 50% után további 30 % illeti meg a 

sportolót. 
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Az összevont keret 20%-nak („tartalék keret”) felosztására eredményességi, ill. szakmai 

szempontok figyelembevételével a szövetségi kapitányok tesznek javaslatot a MESZ elnöksége 

részére. 

 

• A sportszakember (csapat esetén is), a saját versenyzője, vagy versenyzői által elért 

pontszámok alapján kaphat kiegészítő juttatást.  

 

• A sportolók és a sportszakemberek az évek során szerzett saját pontjukat viszik magukkal, 

azonban a sportszakemberek (a sportoló edzőváltása esetén) csak arra az időszakra jogosultak 

a kiegészítő juttatásra, amikor az ösztöndíjra jogosító eredmény elérésekor az adott sportolót 

edzette. Az eredményes átigazolt sportoló új edzője ösztöndíjat, csak az átigazolás utáni 

időszakban elért eredmény után kaphat.  

 

• Olimpiai kvóta szerzés esetén a kvótaszerzéstől az olimpiáig, ill - olimpiai pontszerzés 

hiányában -az olimpiát követő egy évig, a kvótát szerzett sportoló a minimum ösztöndíj 

legalább háromszorosára jogosult havonta, a MESZ kiegészítő ösztöndíjkeret terhére. 

 

• kiegészítő juttatás nettó összegét a MESZ folyósítja a jogosult számára. 

 

 


