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A Magyar Úszó Szövetség az eredményes sportoló részére támogató ösztöndíjat hoz létre.
Támogatási keretösszeg jelen időszakban 82.600.000.- Ft, melyet a MÚSZ elnökségének
döntése alapján a MÚSZ saját bevételeinek (szponzorációs bevétel) terhére biztosít. Az
ösztöndíj folyósítása a válogatott keret kihirdetését követően, minden év október 1-től 11
hónapon keresztül biztosított, havi juttatás formájában. A támogatási összeg nettó mértékben
kerül meghatározásra, a juttatás adó és járulék vonzatát a MÚSZ megfizeti. Támogatás célja a
felnőtt és legeredményesebb ifjúsági versenyzők anyagi, megélhetési körülményeinek javítása,
az állami ösztöndíjak kiegészítése.
Támogatási időszak: 2021. október 1 – 2022. augusztus 31. Az ösztöndíj az állami Gerevich
ösztöndíj kiegészítését szolgálja, mivel annak összege 2012 óta nem változott. A 2021-2022-es
ciklust követően a Magyar Úszó Szövetség mindenkori gazdasági helyzete határozza meg a
támogatás újbóli odaítélését és annak keretösszegét. A keretösszegváltozása a kategóriák
változását vonhatja maga után.
A támogatás mértékének kialakításában a versenyzők világeseményen (SW és OW szakágban)
elért eredményei a meghatározók. Az odaítélést megelőző utolsó megrendezett világesemények
eredményei a mérvadóak. Az ifjúsági világversenyeken az egyéni eredmények, felnőtt
világversenyeken az egyéni és váltó eredmények kerülnek figyelembevételre.
Figyelembe vett események (jelen támogatás esetén):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Olimpia 2021 SW, OW
Világbajnokság 2019 SW, OW
Európa-bajnokság 2021 SW, OW
Ifjúsági Olimpia 2018 SW
Junior Világbajnokság SW 2019, OW 2018
Junior Európa-bajnokság 2021 OW, SW

Támogatási kategóriák:
I.
II.
III.
IV.
V.

Olimpiai egyéni 1-3. hely, világbajnokság egyéni 1. hely – 300.000.- Ft (bruttó
449.728.-Ft)
Olimpia egyéni 4-6. hely, világbajnokság egyéni 2-3. hely – 250.000.- Ft (bruttó
381.788.- Ft)
Olimpia egyéni 7-8. hely, világbajnokság egyéni 4-6. hely, Olimpia-Világbajnokság
váltó 1-3. hely – 200.000.- Ft (bruttó 313.846.-Ft)
Európa-bajnokság egyéni 1-3. hely, Olimpia-Világbajnokság váltó 4-6. hely –
150.000.- Ft (bruttó 245.905.-Ft)
Európa-bajnokság váltó 1-3. hely, Ifjúsági Olimpia-Ifjúsági világbajnokság-Ifjúsági
Európa-bajnokság egyéni 1. hely – 100.000.- Ft (bruttó 173.684.-Ft)

A többes eredmények esetén a versenyző legmagasabb eredményét kell figyelembe venni.

A támogatás odaítélésének feltétele:
A támogatásokról a Magyar Úszó Szövetség elnöksége dönt, a 2021/2022 ciklus kereteinek
kihirdetését követően. A Magyar Úszó Szövetség ösztöndíj szerződést köt az érintett
versenyzőkkel.
Az a versenyző részesülhet az ösztöndíjban,
-

aki aktív sportolói státuszban van
aki a 2021/2022-es felnőtt vagy ifjúsági medencés vagy nyíltvizes válogatott keret tagja
akinek a Magyar Úszó Szövetséggel érvényes sportolói szerződése van
aki nem áll dopping-, vagy fegyelmi eljárás alatt

Az ösztöndíj felfüggesztendő, vagy visszavonandó attól a sportolótól,
-

aki megszegi az ösztöndíj szerződésben foglaltakat,
aki dopping vétséget követ el
akit fegyelmi eljárás során elmarasztaltak
aki ellen szabálysértési, büntető eljárás folyik
aki a támogatási szakasz lezárta előtt visszavonul, befejezi aktív pályafutását

A támogatottak névsorát az eredmények ismeretében az elnök terjeszti elő, az elnökség hagyja
jóvá.

A támogatási elveket a Magyar Úszó Szövetség elnöksége a MÚSZ- ……/….. sz. határozatával
elfogadta.
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