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Bevezető 
 

Az állami sportirányítás a Magyar Olimpiai Bizottsággal szorosan együttműködve megalkotja 
a legeredményesebb olimpiai bajnokunkról, Gerevich Aladárról elnevezett sportösztöndíj-
rendszert, a Sportról szóló 2004. I. törvény 58. § (2) pontjában rögzített felhatalmazás alapján. 
 
A Gerevich Aladár-sportösztöndíj rendszer szabályait a jelen Szabályzat (a továbbiakban 
Szabályzat) rögzíti. 
 

Cél 
 
A Gerevich Aladár-sportösztöndíj célja: a megfelelő anyagi feltételek biztosítása a Magyar 
Köztársaság képviseletében versenyző sportolók, valamint a felkészítésüket végző 
sportszakemberek zavartalan és magas szintű sporttevékenységéhez. 
 

Meghatározások és definíciók 
 
A jelen Szabályzatban alkalmazott és külön nem definiált meghatározásokkal kapcsolatban a 
Sportról szóló 2004. I. törvény az irányadó. 
 

I.          Gerevich Aladár - sportösztöndíj: 
 
A 2004. évi I. törvény 58 § (1) meghatározza a sportösztöndíjasok személyi és időbeli 
hatályát a következők szerint: 
„Az olimpián és a speciális világjátékokon kiemelkedő sporteredmény elérése érdekében 
az olimpiai és a speciális világjáték-válogatott kerettag sportolók, továbbá az azok 
felkészítésében közreműködő sportszakemberek részére – legfeljebb négy évre – Gerevich 
Aladár-sportösztöndíj adható. A sportösztöndíj a nemzeti válogatott kerettag sportoló 
tanulmányainak elősegítésére is biztosítható.” 
 
 
A sportösztöndíjak fedezetét az állami költségvetésből a MOB biztosítja, és a 2004. I. tv. 
38. § (3) i) pont felhatalmazása alapján működteti a sportösztöndíj-rendszert. 
 

1. A sportösztöndíj mértékét és adományozásának feltételeit a sport irányításáért 
felelős miniszter – a MOB javaslata alapján – rendeletben állapítja meg. 

2. A sportösztöndíj adományozásáról a MOB elnöksége dönt és folyósítja azt. 
 

A sportösztöndíjak adómentessége vagy adókötelezettsége a személyi jövedelemadóról 
szóló hatályos törvény alapján kerül meghatározásra. 
 

3. A sportösztöndíjak kezelésére, a döntések előkészítésére a MOB elnöksége saját 
hatáskörben Szakmai Kollégiumot hoz létre. 

 
Az olimpiai sportágak esetében a MOB Szakmai Kollégiuma tesz javaslatot a 
sportösztöndíjakra a MOB elnökségének, a paralimpiai sportágak esetében a Magyar 
Paralimpiai Bizottság (MPB), a többi speciális világjátékokon szereplő sportágak esetében 
a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége (FONESZ) dönt az alábbi elvek alapján: 
 



- A Szakmai Kollégium a rendelkezésre álló éves sportösztöndíj-összeg alapján 
megállapítja a MOB, az MPB és a FONESZ éves keretösszegét. 

- A MOB keretösszegéből tartalékkeretet különít el, mely nem haladhatja meg a 
rendelkezésre álló összeg 10, azaz tíz százalékát. A tartalékkeret felhasználásáról a 
MOB elnöksége egyedi elbírálás alapján dönt. 

- Meghatározza a kiemelt ösztöndíjak kiegészítését a szövetségek számára. 
- Megállapítja a szövetségi sportösztöndíjak keretösszegét. 
- Az elnökség külön döntése alapján alaptámogatást biztosíthat az előző olimpián 

részt vett, vagy a következő olimpián kvalifikációra esélyes sportágak részére.  
 

II.  Kiemelt sportösztöndíj 
 

Kiemelt sportösztöndíjban részesíthetők a MOB Szakmai Kollégiumának javaslata 
alapján az előző három évben Olimpiai Játékokon (Paralimpián) és világbajnokságokon 
(Speciális világjátékokon) kizárólag olimpiai versenyszámban eredményt elért 
versenyzők, játékosok, azok edzői, továbbá szövetségi kapitányai, valamint az olimpiai 
felkészülésben közvetlenül résztvevő egyéb sportszakemberek. 
 
A magyar olimpiai mozgalomban kiemelkedő eredményekkel rendelkező edzők, 
szövetségi kapitányok részére – akik az aktuális olimpiai játékokra történő 
felkészítésben részt vesznek – a MOB elnöksége kiemelt edzői sportösztöndíjat biztosít. 
 
II/1.        Kiemelt edzői sportösztöndíj: 
 

Sportösztöndíj összege: 500.000 Ft. 
 
A MOB elnöksége a Szakmai Kollégium javaslata alapján a Kiemelt Edzői 
Sportösztöndíj kategóriában az edzőkről és szövetségi kapitányokról egyénileg határoz, 
mérlegelve a pályafutásuk alatt elért eredményeiket.  
 
II/2.        Egyéni sportágak kiemelt sportösztöndíja: 
 

1. Sportolói kategória: 
 

A sportösztöndíj összege: 400.000 Ft. 
 
   Kaphatja: 
 

- egyéni olimpiai érmes versenyző,  
- egyéni világbajnok versenyző.  

 
- A MOB elnöksége a Szakmai Kollégium javaslata alapján a versenyzőkről 

egyénileg dönt, mérlegelve a sportoló elért eredményeit és pályafutását. 
 

- A versenyzők besorolása két évre szól, de a Szakmai Kollégium évente 
felülvizsgálja azt, és indokolt esetben javaslatot tesz a MOB elnökségének a 
változtatásra. 

 
- Egy versenyző csak egy besorolás alapján részesülhet sportösztöndíjban. 
 



2. Edzői kategória: 
 

A sportösztöndíj összege: 400.000 Ft. 
 
Kaphatja: 
 

- egyéni olimpiai érmes versenyző edzője,  
- egyéni világbajnok versenyző edzője.  

 
- A MOB elnöksége a Szakmai Kollégium javaslata alapján dönt az edzők 

besorolásáról. Az edző besorolását a legjobb versenyzőjének eredményessége 
határozza meg. Ha a versenyző sportösztöndíj besorolása változik, vagy 
megszűnik a sportösztöndíjra jogosultsága, úgy az edző sportösztöndíja is 
módosulhat vagy megszűnhet.  
 

- Különösen kiemelkedő munkát végző edzőket, szövetségi kapitányokat a MOB 
elnöksége – a Szakmai Kollégium javaslata alapján – egyedi és kivételes 
döntéssel részesíthet sportösztöndíjban.  

 
- Egy edző csak egy besorolás alapján kaphat sportösztöndíjat. 

 
II/3.        Csapatsportágak és egyéni sportágak csapat-versenyszámainak kiemelt 

sportösztöndíja: 
 

1. Sportolói kategória: 
 

A sportösztöndíj összege: 200.000 - 300.000 Ft. 
 
Kaphatja: 
 

- olimpiai érmes csapat versenyzője/játékosa (2-4, vagy több fős csapatok), 
- világbajnok csapat versenyzője/játékosa (2-4, vagy több fős csapatok). 
 

- A MOB elnöksége a Szakmai Kollégium javaslata alapján a versenyzőkről/ 
játékosokról egyénileg dönt, mérlegelve a sportoló elért eredményeit és 
pályafutását. 

- Az érintett szövetségi kapitányok a megállapított keretösszegen belül eltérő 
javaslatot is tehetnek 

- A versenyzők/játékosok besorolása két évre szól, de a Szakmai Kollégium 
évente felülvizsgálja azt, és indokolt esetben javaslatot tesz a MOB 
elnökségének a változtatásra. 

 
- Egy versenyző/játékos csak egy besorolás alapján részesülhet sportösztöndíjban. 

 



Edzői kategória: 
 

A sportösztöndíj összege: 300. 000 Ft. 
 
Kaphatja: 

 
- olimpiai érmes csapat (2-4, vagy több fős csapatok) szövetségi kapitánya 

vagy vezetőedzője, 
- világbajnok csapat (2-4, vagy több fős csapatok) szövetségi kapitánya 

vagy vezetőedzője. 
 
- A MOB elnöksége a Szakmai Kollégium javaslata alapján dönt a 

szövetségi kapitányok, vezetőedzők besorolásáról. A szövetségi kapitány, 
vezetőedző besorolását a legjobb versenyzőjének/játékosának 
eredményessége határozza meg. Ha a versenyző/játékos sportösztöndíj 
besorolása változik vagy megszűnik a jogosultsága a sportösztöndíjra, úgy 
a szövetségi kapitány, vezetőedző sportösztöndíja is módosulhat vagy 
megszűnhet.  

 
- A különösen kiemelkedő munkát végző szövetségi kapitányokat vagy 

vezetőedzőket a MOB elnöksége – a Szakmai Kollégium javaslata 
alapján – egyedi és kivételes döntés alapján részesítheti 
sportösztöndíjban.  

 
- Egy szövetségi kapitány, vezetőedző csak egy besorolás alapján kaphat 

sportösztöndíjat. 
 

III.             A szövetségi sportösztöndíj keretösszegek meghatározása: 
 

1. A szövetségi sportösztöndíj keretösszegből az II. pont alá nem tartozó versenyzők, 
edzők, szövetségi kapitányok, egyéb sportszakemberek, valamint az utánpótláskorú 
versenyzők és azok edzői is részesülhetnek.  

 
2. Az éves keretösszegen belül a MOB elnöksége a Szakmai Kollégium javaslata alapján 

határozza meg a szövetségek, a FONESZ és a MPB keretösszegét. 
A sportösztöndíjra az olimpiai sportágak esetében a MOB Szakmai Kollégiuma, a 
paralimpiai sportágak esetében a MPB, a többi speciális világjátékokon szereplő sportág 
esetében a FONESZ tesz javaslatot. 

 
3. A szövetségi sportösztöndíj-keretösszeget a sportági eredményeken alapuló 

pontrendszer alapján kiszámított támogatás határozza meg. 
 

4. A sportágak eredményszámítása: 
 
A sportösztöndíj keretek kialakításának alapját a jelen Szabályzat III. / 4. pontjában 
rögzített „MOB-pontérték táblázat” nevet viselő pontozásos rendszer jelenti. 
 
A pontozásos rendszer kiemelkedő jelentőséget tulajdonít az Olimpiának, a 
Paralimpiának, a Speciális Világjátékoknak (táblázatban együtt: Olimpia), a 
világbajnokságoknak és Európa-bajnokságoknak. Figyelembe veszi a pontrendszerbe 



bevont események periodikus ismétlődését, az egyéni sportágak többszemélyes és váltó 
versenyszámainak sajátosságait, a legidősebb utánpótlás-korosztály eredményeit, illetve 
külön szorzót alkalmaz a csapatsportágakra. 

 
 

MOB-PONTÉRTÉK TÁBLÁZAT 
a sportági eredményességi támogatások elosztásához 

         
1. A különböző világversenyeken elért helyezések értékpontjai   
Olimpia, Paralimpia, Speciális Világjátékok, világbajnokság 

helyezés I. II. III. IV. V. VI. VII VIII. 
pont 12 9 7 5 4 3 2 1 

Megjegyzés: azokban a sportágakban és korosztályokban, amelyekben nem rendeznek Eb-t,  
a pontszámokat 1,5-ös szorzóval kell számolni! 
         
Európa-bajnokság       

helyezés I. II. III. IV. V. VI.   
pont 7 5 4 3 2 1   

Megjegyzés: azokban a korosztályokban, amelyekben nem rendeznek vb-t, 
a pontszámokat 2-es szorzóval kell számolni! 
         
2. A különböző korosztályoknál alkalmazott szorzók 
 korosztály szorzó   
 felnőtt 5   
 legidősebb utánpótlás korosztály  2   
         
3. A világversenyek ciklusaihoz kapcsolódó szorzók   
         
    Olimpia VB EB   
  4 éves ciklus 9 5 4   
  3 éves ciklus   4 3   
  2 éves ciklus - 3 2   
  évenkénti ciklus - 2 1   
         
4. Egyéni sportágak versenyszámainak szorzói 
         
   egyéni 1,00   
   páros 0,75 x létszám   
   csapat 0,5 x létszám   
         
5. Csapatsportágak szorzói   
         
 egyszerre pályán lévő játékosok száma 0,5   

  



6. Az eredmények értékszorzói az eredmények elérését követő években  
         
     1. év 2. év 3. év 4. év   

 
Olimpia, VB, 

EB, 1 0,8 0,4 0,2   

 
Utánpótlás VB, 

EB, 1 0,5 0 0   
         
7. Ifjúsági olimpia:    
 A felnőtt olimpiákra kiszámított pontszám 50 %-a kerül beszámításra 

a sportágaknak. 
 

  
 
A szövetségi pontszámok meghatározásánál csak azok az eredmények számítanak, 
amelyeket az olimpiai, paralimpiai, valamint a Speciális Világjátékok sportágaiban, az 
olimpia, paralimpia, valamint a Speciális Világjátékok műsorán szereplő 
versenyszámokban értek el, az utolsó négy évben. Kivételt csak azok a versenyszámok 
jelentenek, melyek rotációban szerepelnek az olimpiai játékok műsorán 

 
A Szakmai Kollégium az így kialakult sportági összpontszám arányában határozza meg 
a sportági keretösszegeket.  

 
5. A megállapított szövetségi keretösszegek belső sportösztöndíj-felosztási arányait a 

Szakmai Kollégium javaslata alapján a MOB elnöksége egy évre határozza meg, és 
annak változásáról is a MOB elnöksége dönt.  

- A szövetségek a rendelkezésre álló keretösszegük legfeljebb 50 %-áig tehetnek 
javaslatot az edzők és egyéb sportszakemberek ösztöndíjára. 

- A csak alaptámogatásban részesülő szövetségek a rendelkezésre álló 
keretösszegük 1/3-áig tehetnek javaslatot az edzők és egyéb sportszakemberek 
ösztöndíjára. 

 
6. A MPB és a FONESZ a jelen szabályzat III./4. pontjában részletezett rendszer szerint 

tesz javaslatot a szervezeten belül működő sportágak közötti elosztási arányokra. 
 

7. A sportösztöndíj elosztásának alapjául szolgáló eredmények évente változnak, így a 
szövetségek, az MPB és a FONESZ keretösszegét, a kritériumok teljesítését a MOB 
Szakmai Kollégiuma évente felülvizsgálja, és szükség esetén javaslatot tesz a MOB 
elnökségének a keretösszegek módosítására. 

 
8. A MOB elnöksége által meghatározott éves keretösszeg megismerése után a 

szövetségek, az MPB és a FONESZ egy megadott határidőn belül személyre lebontott 
sportösztöndíj-felosztási javaslatot állít össze. 

 
9. A szövetségi keretből adható Gerevich Aladár-sportösztöndíj összeghatárai: 

Sportolói:       30.000 – 300.000 Ft/fő/hó 
Edzői:             50.000 – 300.000 Ft/fő/hó 
 
MPB és FONESZ esetében:  
Sportolói:       20.000 – 150.000 Ft/fő/hó 
Edzői:             20.000 – 150.000 Ft/fő/hó 

 



Az összegeket 1.000 Ft-ra kerekítve kell megadni. 
 
A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség (MSOSZ) esetében a sportösztöndíj-keret 
teljes egészében az edzők támogatására fordítandó. 
 

10. A szövetségek által beküldött ösztöndíj felosztási javaslatokat a Szakmai Kollégium 
szövetségenként felülvizsgálja, majd véleményezés kíséretében a MOB elnöksége elé 
terjeszti jóváhagyásra. 
 

11. A MOB elnökségének sportösztöndíjjal kapcsolatos döntéséről a Szakmai Kollégium 
levélben értesíti a szövetségeket, a FONESZ-t és az MPB-t, azok pedig az érintett 
sportegyesületeket, versenyzőket, edzőket és az egyéb sport szakembereket.  

 
12. A pályázat alapján sportösztöndíjban részesülőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a 

MOB elnöksége által előírt kötelezettségeknek eleget tesznek.  
 

13. A szövetségek az év során a Szakmai Kollégium által meghatározott egy alkalommal 
módosíthatják javaslatukat az éves sportági keretösszegen belül. (Rövidebb időszakra 
nem lehet javaslatot tenni.) A szövetségek ekkor tehetnek javaslatot a lejáró 
időtartamú sportösztöndíjak meghosszabbítására, törlésére, módosítására, vagy új 
személyek bevonására.  

 
IV. Egyéb rendelkezések 

 
1.   A megítélt sportági sportösztöndíj-keretek az adott év január 1-től december 31-ig 

érvényesek. 
 
2    A szövetségek javaslatukat az elnökségük jóváhagyásával, az elnök vagy a főtitkár 

aláírásával nyújthatják be, feltüntetve az elnökségi határozat számát. 
 
3. Sportösztöndíjat csak válogatott kerettag versenyző/játékos kaphat. 
 
4. Edzői sportösztöndíjban kizárólag azok a sportegyesületi edzők, valamint a válogatott 

keretekkel dolgozó szövetségi kapitányok, edzők részesülhetnek, akik legalább 
középfokú edzői végzettséggel rendelkeznek. A válogatott keretekkel foglalkozó 
egyéb sportszakemberek csak szakirányú végzettséggel részesülhetnek 
sportösztöndíjban. 

 
5. Külföldi állampolgárságú edző is részesülhet sportösztöndíjban, ha 

-          a MOB Szakmai Kollégiuma részére mellékeli az egyesületével, szövetségével 
kötött munkaszerződést. 

-          Legalább középfokú edzői végzettséget igazoló okirat honosított példányát 
csatolja a dokumentumokhoz. 

-          Rendelkezik a magyar hatóságok által kiadott adóazonosító jellel, TAJ-
kártyával, bankszámlával. 

-          Tartózkodási engedélye legalább a munkaszerződés időtartamával megegyező 
időtartamú. 

 



6. Új sportösztöndíjasként javasoltak esetében ki kell tölteni a sportszakemberi/sportolói 
nyomtatványokat (pályázat a Gerevich Aladár sportolói/sportszakemberi 
sportösztöndíjra). 
Ezek mellé csatolni kell: 

                  -          az érintett sportegyesületének nyilatkozatát, 
                  -          szövetségének nyilatkozatát. 

Edzők esetében az edzői végzettséget, sportszakemberek esetében a szakirányú 
végzettséget igazoló okmány másolatát is csatolni kell a beadandó dokumentumokhoz. 
 

7. Az adott félévre elveszíti jogosultságát az a sportösztöndíjas, aki a meghatározott 
adatszolgáltatási határidőket 45 nappal túllépi. 
 

8. Az adatokban időközben bekövetkezett esetleges változásokat a sportösztöndíjas és 
egyesülete a szövetségen keresztül köteles haladéktalanul jelezni a MOB Szakmai 
Kollégiumának. Ennek elmulasztása esetén a MOB elnöksége részben vagy egészben 
megvonhatja a sportösztöndíjat. 
 
 

V. A sportösztöndíjak kifizetése 
 
1.   A megítélt sportösztöndíjakat a MOB utalja át minden hónap 15. napjáig az érintettek 

bankszámlájára, kivéve, ha a sportösztöndíjasok hiányosan töltötték ki az adatlapot. A 
kifizetésekkel kapcsolatos minden adminisztrációt a MOB lát el. 

 
2.  A MOB elnöksége a sportösztöndíj kifizetését doppingvétség esetén a vizsgálat idejére 

felfüggeszti, bizonyosság esetén megszünteti. 
 
 
VI. Különös esetek 
 
Különös méltánylást érdemlő és indokolt esetben a MOB Elnöksége – kérelemre – 
kivételesen eltekinthet a Szabályzat valamely rendelkezésének alkalmazásától, ha ahhoz a 
Magyar Olimpiai Bizottságnak fontos érdeke fűződik. 


