MESZ ÖSZTÖNDÍJAK RENDSZERE

2022 Október 1-től
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1. Ösztöndíjak leírása
A MESZ által nyújtott ösztöndíjak leírását az alábbi táblázat tartalmazza:
Megnevezés:
Forrás:
Cél:

Célcsoport:

Támogatás
Keretösszege:
Egyéni
támogatásra
jogosultak
köre:
Egyéni
támogatás
összege:
Támogatás
időtartama:

Gerevich Aladár ösztöndíj

Felkészülési támogatás

Kiegészítő támogatás

Honvédelmi Minisztérium
(HM)
A válogatott szintű
versenyzői
karrier
folytatására
való
ösztönzés, a már elért
eredmény
anyagi
elismerésének útján
Kiemelkedő
nemzetközi
eredményeket
elért
sportolók és az őket
felkészítő edzők
600 000 Ft / hó (2022-ben,
nettó)

Sportágfejlesztési program
(KSF)
A legkiemelkedőbb
sportolók
felkészülésének
anyagi támogatása

Sportágfejlesztési program
(KSF)
A
legkiemelkedőbb
sportolók
felkészülésének anyagi
támogatása kivételes
esetekben

Az
„SzT_osztondij_rendszer_2
022_10_01_tol.xlsx”
táblázat alapján
Az
„SzT_osztondij_rendszer_2
022_10_01_tol.xlsx”
táblázat alapján
Tárgyév októberétől a
következő
év
szeptemberéig

Olimpiai
kvalifikációra Azon versenyzők, akiknek az
legnagyobb eséllyel pályázó anyagi támogatásáról, vagy
versenyzők
annak kiegészítéséről az SzT
dönt.
A MESZ Sportágfejlesztési A MESZ Sportágfejlesztési
támogatására
odaítélt támogatására odaítélt összeg
összeg 75 %-a
25 %-a
A „Párizs 2024 keret A Szakmai Team (SzT.)
jelölés.docx” dokumentum döntése alapján
alapján

A szakmai program alapján

Az SzT. döntése alapján

Attól a hónaptól, amelyben Az SzT. döntése alapján
a versenyző az összes előírt
feltételt
(felmérők,
versenyek)
teljesítette,
addig a hónapig, amelyben
az összes előírt feltételt
nem teljesíti.

táblázat 1: A MESZ ösztöndíjak rendszere
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2. Az ösztöndíjakra vonatkozó szabályok
2.1.
●
●
●

●

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.

2.2.
●
●
●

A jogosultság alapfeltételei edzők esetében

Legalább középfokú edzői végzettség,
A MESZ valamely tagszervezetében regisztrált edző,
A MET ill. a MESZ szakmai továbbképzésein való részvétel.

2.3.
●
●
●
●

A jogosultság alapfeltételei sportolók esetében

Kizáró okok

Folyamatban lévő fegyelmi eljárás,
Folyamatban lévő doppingvétség miatti eljárás,
Eltiltás hatálya alatt állás,
Ha az SzT az ösztöndíj megvonását indítványozza.

3. Általános rendelkezések
●

A támogatások minimálisan utalható havi összege nettó 30 000.- Ft

3.1.
●
●

●
●
●
●

●
●

A Gerevich Aladár ösztöndíjra vonatkozó általános rendelkezések

A kifizetések kezdete tárgyév októbere, a vége pedig a következő év szeptembere (az alábbi
eset kivételével),
Ha egy versenyzőnek vagy edzőnek a számítás alapján nettó 30 000.- Forintnál kisebb összeg
utalandó havonta, akkor ő havi nettó 30 000.- Ft juttatásban részesül, de arányosan
csökkentett számú hónapra. Az esetlegesen fennmaradó tört hónapra járó összeget az utolsó
járandóságával együtt kapják meg a jogosult versenyzők és edzők.
A támogatás kiszámításának alapját az érintett versenyző által a legutóbbi 2 lezárt
versenyszezon alatt elért legjobb eredmény képezi,
A támogatás kiszámításának alapját az érintett edző által felkészített csapat, a legutóbbi 2
versenyszezon alatt elért legjobb eredménye képezi,
A támogatás a fent említett időtartamon belül is megszüntethető, ha a versenyző vagy edző
nem teljesíti a 2-es fejezetben leírtakat.
Egy válogatott csapat eredménye alapján az az edző jogosult a Gerevich Aladár ösztöndíjra, aki
a válogatott csapat a szóban forgó versenyre való felkészítésére a szövetségi kapitány által ki
lett jelölve, és a felkészítést el is végezte,
Ha egy szövetségi kapitány az általa vezetett korosztály valamely csapatának edzője is, akkor
ennek a csapatnak az eredményei alapján a Gerevich Aladár ösztöndíjra nem jogosult,
A támogatás, utolsó helyezés alapján nem adható.
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3.2.
●
●
●
●

A támogatásra jogosult versenyzők személye a szakmai programban meghatározott feltételek
alapján kerül kijelölésre,
A támogatás összegét a szakmai program határozza meg,
A támogatás folyósításának első hónapja az, amelynek során a versenyző minden előírt
feltételnek megfelelt,
A támogatás folyósításának utolsó hónapja az, amelynek során a versenyző nem felelt meg az
összes előírt feltételnek.

3.3.
●
●
●

●
●
●
●

●

A kiegészítő támogatásra vonatkozó általános rendelkezések

Az ennek a keretnek a terhére támogatott versenyzők és edzők személyéről és a támogatás
összegéről az SzT dönt,
Az SzT ezt a döntését minden esetben írásban megindokolja,
Amennyiben e támogatás keretösszege nem kerül felhasználásra, akkor a fennmaradt összeg
a felkészülési támogatás keretösszegét fogja növelni.

3.4.
●

A felkészülési támogatásra vonatkozó általános rendelkezések

Eredményességi juttatás

Azon versenyzők és edzők elismerésére szolgáló juttatás, akik az ösztöndíj elosztási szabályok
szerinti megfelelő nemzetközi eredménnyel rendelkeznek, de Gerevich ösztöníjban nem
részesülnek.
A támogatás kiszámításának alapját az érintett versenyző által a legutóbbi 2 lezárt
versenyszezon alatt elért legjobb eredmény képezi, a Gerevich ösztöndíjjal analóg módon,
A támogatás kiszámításának alapját az érintett edző által felkészített csapat, a legutóbbi 2
versenyszezon alatt elért legjobb eredménye képezi, a Gerevich ösztöndíjjal analóg módon,
A támogatás megítélése negyedéves időtartamra szól, melyet az elosztási elvek szerint a
legutolsó lezárt két versenyszezon eredményei alapján javasol az SzT,
Egy válogatott csapat eredménye alapján az az edző jogosult eredményességi juttatásra, aki a
válogatott csapat a szóban forgó versenyre való felkészítésére a szövetségi kapitány által ki lett
jelölve, és a felkészítést el is végezte,
A támogatás, utolsó helyezés alapján nem adható.

Kelt: 2022. 10. 03. Budapest

Szögi László

Lőrincz Attila

ifj. Pergel László

Sportágfejlesztési igazgató

Felnőtt Szövetségi Kapitány

Utánpótlás Szövetségi Kapitány
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