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Gerevich ösztöndíj rendszer edzőkre, szakvezetőkre vonatkozó elosztás elvei 

 

1. CÉL 

Olyan, eredményalapú, objektív elosztási rendszer kialakítása, amely reális szakmai alapot 

nyújt minden, válogatott versenyzőket felkészítő szakember tevékenységének anyagi 

elismerésére. 

2. ALAPVETÉSEK 

a) A MOB szabályzata szerint „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” 

b) A kialakításra kerülő rendszer a MOB által megalkotott szabályokra támaszkodik 

c) A rendszer figyelembe veszi a Kiemelt Edző Program, az úszás sportág részére 

biztosított lehetőségeit 

d) A KEP kizárja a Gerevich ösztöndíj keretében történő támogatás lehetőségét 

e) A Gerevich ösztöndíj rendszer a jelent/jövőt támogatja, de alapja a múlt 

eredményessége 

f) A rendszer, a MÚSZ Elnöksége által elfogadott és a versenyzői körre már 

alkalmazott eredmény alapú normatív rendszer eredményszámítási algoritmusára 

épül 

 

3. AZ EDZŐKRE, SZAKEMBEREKRE VONATKOZÓ RENDSZER ALAPELVEI 

a) Az adott edző/edzői teamek által felkészített versenyzők 4 éves időszak alatt a 

világversenyeken szerzett eredményeiből számított pontok lebontásra kerülnek 

edzőkre/edzői teamekre (kivéve azokat az eredményeket amelyek, a KEP-ben már 

szerepelnek) 

b) A rendelkezésre álló keretösszeg felosztása 

 kb. 60% normatív versenyzői eredménypontok alapján 

 kb. 30% normatív a felkészített versenyző által, az előző 2 év világversenyein 

szerzett érmes helyezések alapján 

 kb. 10% szövetségi kapitány szakmai megítélése alapján 

c) Az adott Gerevich ösztöndíj javaslatot megelőző két év világversenyein szerzett 

érmes helyezések után járó normatív ősszegek 

 

VERSENY TÍPUSA ARANY 

ÉREM 

EZÜST 

ÉREM 

BRONZ 

ÉREM 

Olimpia, VB, EB olimpiai versenyszámai, 

Ifjúsági Olimpia versenyző egy legjobb 

eredménye 

KEP KEP KEP 

Olimpia, VB, EB, ifjúsági Olimpia további 

olimpiai versenyszámaiban elért 

eredmények 

25.000 Ft 21.000 Ft 19.000 Ft 

VB, EB nem olimpiai versenyszámok, 

rövidpályás VB, rövidpályás EB 

19.000 Ft 16.000 Ft 14.000 Ft 
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Ifjúsági VB, nyíltvízi junior VB Ifjúsági 

VB, nyíltvízi junior VB   

14.000 Ft 11.000 Ft 9.000 Ft 

Ifjúsági EB, nyíltvízi junior EB, EYOF, 

Európa Játékok 

9.000 Ft 6.000 Ft 4.000 Ft 

  

d) Egy adott világverseny eredményei addig számíthatók be, ameddig a két éves 

cikluson belül nem kerül sor újra ugyanarra a típusú világversenyre 

e) A sportág világversenyei elért érmes helyezések kiemelkedő jelentőségűek, mind a 

sportág megítélésében, mind pedig a közvélemény érdeklődésében, továbbá a 

sportág eladhatóságában, a szponzorok körében is. A világversenyeken megszerzett 

érmes helyezések száma, és minősége a szakosztályok egyesületen belüli és a 

tágabb környezet által megformált megítélésben is rendkívül fontos értékmérő. 

Ebből adódóan ezen eredmények kiemelése a rendszerben indokolt. Ugyanakkor ez 

az elem tovább erősíti a rendszeren belül az objektivitást, és növeli a normatív 

elemek arányát.  

f) A rendszer bevezeti a sportágban az „eredmény származtatási” rendszert. Ennek 

lényege, hogy mind szakosztályi, mind pedig edzői szinten figyelembe veszi, az 

esetlegesen bekövetkező edzőváltások, vagy átigazolások kapcsán kialakult 

helyzetet, és értékeli, illetve elismeri azt a közös munkát, befektetett energiát és 

anyagi forrásokat, amelyeket az átadó edző illetve szakosztály végzett a kiemelkedő 

eredményt elért versenyzővel. 

 Származtatás alapja (amely időponttól a származtatás számít): 

 átigazolás esetén a világversenyt megelőző MÚSZ átigazolási időszak utolsó 

napja (adott év január 31. vagy szeptember 30. napja) 

 edzőváltás esetében a szövetségi kapitány felé írásban bejelentett edző váltás 

időpontja 

 Aktuális edző definíciója: a világversenyt megelőző időszak alatt az adott 

versenyző felkészítését irányító szakember. 

 Származtatás alkalmazása az eredmények/pontok megosztásában az aktuális 

edzővel végzett közös munka időtartamának függvényében: 

KÖZÖSEN VÉGZETT 

FELKÉSZÜLÉS 

IDŐTARTAMA 

AKTUÁLIS EDZŐ RÉGI EDZŐ 

kevesebb 3 hónap 15% 85% 

kevesebb 6 hónap 25% 75% 

több mint 12 hónap 55% 45% 

 

 A MÚSZ szakmai vezetése - azokban az esetekben, ahol edző kollektíva/edzői team 

közös munkával végzi a versenyző felkészítését - biztosítja, hogy az adott 

szakosztály versenyzője/versenyzői által elért eredmények alapján képződött teljes 

összeg személyre szóló elosztására a szakosztály vezetőedzője/szakosztályvezetője 

javaslatot tegyen. 


