
 

 

 

Gerevich Aladár – sportösztöndíj elosztási elvei 2022 
 

A Magyar Birkózók Szövetsége összhangban az EMMI Gervich sportösztöndíj szabályzatával, az alábbi 

elosztási elveket alkalmazza a Gerevich Aladár sportösztöndíj elosztásánál. 

 

 

Versenyzők (aktív, a válogatott munkájában részt vevő): 

 

 

Kiemelt ösztöndíjban részesíthető: az az olimpiai válogatott kerettag versenyző, aki, a juttatást 

megelőző négy évben olimpiai játékokon érmes vagy világbajnokságon olimpiai versenyszámban 

világbajnok volt. 

        Az ösztöndíj mértéke: 400 000 Ft/hó adható 

 

 

1. Abban az esetben, ha olimpiai helyezést ért el az előző négy évben  

I-III. helyezés esetén 300 000- 400 000 Ft/hó adható,  

V. helyezés esetén 200.000-300.000 Ft/hó adható,  

VII-VIII. helyezés esetén 50 000-100.000 Ft/hó adható,  

       Olimpiai kvalifikációt szerző sportoló min. 120.000 Ft/hó adható. 

 

 

2. Abban az esetben, ha felnőtt világbajnoki helyezést ért el az előző három évben (2019-2021), a 

következő összegek adhatók: 

I. hely 150 000 – 300 000 Ft/hó; 

II. hely 130 000 – 270 000 Ft/hó; 

III. hely 100 000 – 250 000 Ft/hó; 

V. hely 70 0000 – 200 000 Ft/hó. 

 

 

3. Abban az esetben, ha felnőtt Európa-bajnoki és Európa Játékokon helyezést ért el az előző két 

évben (2020-2021), a következő összegek adhatók: 

I. hely 100 000 – 200 000 Ft/hó; 

II. hely 80 000 – 160 000 Ft/hó; 

III. hely 70 000 – 130 000 Ft/hó; 

V        hely 50 000 – 100 000 Ft/hó. 

V.        hely 30 000 – 40 000 Ft/hó adható a nem olimpiai súlycsoportokban elért V. helyezés esetén 

és ez az összeg adható, ha a súlycsoportban legalább 10 fő indult. 

 

 

4. Utánpótlás világversenyeken (ide tartozik: U23, junior és kadet EB-VB, Ifjúsági olimpia) az előző 

évben (2021) elért érmes helyezések szerint, a soron következő évben adható összegek a 

következők: 

1 érem 30 000 – 40 000 Ft/hó; 

2 érem 40 000 – 50 000 Ft/hó; 

3 érem 50 000 – 60 000 Ft/hó. 

 

 

5. Felnőtt „A” válogatott azon tagjainak, akiknek nincsen a fentiek alapján értékelhető 

eredménye, de az előző évben (2021) felnőtt világbajnokságon, vagy Európa-bajnokágon 

olimpiai súlycsoportban indultak: 30 000 -50 000 Ft/hó adható. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Utánpótlás eredmények szerinti edzői juttatás: 

 

6. Azon egyesületek, ahol  

 

- 1-2 fő érmes versenyző volt az előző évben (2021) utánpótlás világversenyen, 1 edző; 

- 3-4 fő érmes versenyző volt az előző évben (2021) utánpótlás világversenyen, 2 edző; 

- 5 fő vagy annál több érmes versenyző volt az előző évben (2021) utánpótlás 

világversenyen, 3 edző kaphat juttatást. 

 

Az adható összeg 50 000Ft/hó. 

 

 

Felnőtt eredmények utáni edzői juttatás: 

 

Azon egyesületek, ahol az elmúlt négy évben olimpiai érmes, és/vagy az elmúlt három évben 

világbajnoki érmes, és/vagy az elmúlt két évben Európa-bajnoki érmes versenyző volt és nincs a Kiemelt 

Edzői Programban szereplő edzője, 1 edző kaphat juttatást. 

 
Az adható összeg 50 000Ft/hó. 

 

 

 

MBSZ 2022. 03. 09. 


