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A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG SPORTÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA 
 
A Magyar Atlétikai Szövetség (a továbbiakban: MASZ) Elnöksége a Sportról szóló 2004. I. törvény 
22. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő felhatalmazás alapján és a MASZ Alapszabályának 20. 
§ (2) bekezdés o) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta a kiemelkedő 
tehetségei részére a MASZ sportösztöndíj rendszerét. A sportösztöndíj rendszer szabályait a 
jelen Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) rögzíti. 
 

1. § A Sportösztöndíj célja 
 

A MASZ Sportösztöndíj (a továbbiakban: Ösztöndíj) célja az eredményes és magas szintű 
sporttevékenységük mellett tanulmányokat folytató atléták támogatása a zavartalan és 
minőségi felkészülési és versenyzési feltételek biztosításának elősegítése érdekében. 

 
2. § Általános rendelkezések 

 
1. A jelen Szabályzatban alkalmazott és külön nem definiált meghatározásokkal 

kapcsolatban a Sportról szóló 2004. I. törvény (a továbbiakban: Sporttv.) az irányadó. 
 

2. Az Ösztöndíj fedezetét a MASZ az állami támogatásból biztosítja. Az adott évben 
nyújtható Ösztöndíjak éves pénzügyi kerete a MASZ mindenkori éves költségvetésének 
ismeretében és annak részeként kerül meghatározásra. 
 

3. Az Ösztöndíj adómentessége vagy adókötelezettsége a személyi jövedelemadóról szóló 
hatályos törvény alapján kerül meghatározásra. 

 
 

3. § A Sportösztöndíjra jogosultak köre 
 

1. Ösztöndíjban részesülhet azon sportoló aki: 
a) hazai és nemzetközi versenyeken kiemelkedő sporteredményt ért vagy érhet el,  
b) tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, 
c) magyar állampolgár és 
d) a MASZ valamely tagszervezetének igazolt sportolója. 

 
2. Gerevich Aladár Sportösztöndíjban részesülő sportoló egyidejűleg nem részesülhet 

Ösztöndíj támogatásban. 
 

3. Nem részesülhet Ösztöndíj támogatásban az a sportoló: 
a) aki sportfegyelmi eljárásban jogerősen kiszabott sportfegyelmi büntetés hatálya 

alatt áll az Ösztöndíjról való döntés meghozatalának időpontjában; 
b) akivel szemben korábban sportfegyelmi büntetés jogerősen kiszabásra került; 
c) akivel szemben doppingvétség elkövetését jogerősen megállapították. 
 

4. Az Ösztöndíj támogatásra pályázat nem nyújtható be, az Ösztöndíj elnyeréséről való 
döntésre nem pályázati eljárás lefolytatása után kerül sor.  



5. Az Ösztöndíj támogatásban részesülő sportolók személyére, és a részükre nyújtandó 
Ösztöndíj mértékére - a rendelkezése álló pénzügyi keret figyelembevételével - a MASZ 
Sportigazgatója tesz javaslatot az Elnökség részére. A MASZ Sportigazgatójának javaslata 
alapján az Elnökség dönt az Ösztöndíjban részesülő sportolók személyéről és az 
Ösztöndíj mértékéről. (Ösztöndíjban részesülő sportoló a továbbiakban: Ösztöndíjas) 

 
4. § A Sportösztöndíj összege 

 
1. Az Ösztöndíj egy Ösztöndíjasnak nyújtható havi összege - figyelemmel a Szabályzat 2.§ 

2. pontjára - legfeljebb a mindenkori minimálbér 50%-a. 
 

2. A személyre szóló Ösztöndíj felosztási javaslat naptári évre szól (adott év január 1-től 
december 31-ig), melyet a MASZ Elnöksége a MASZ Sportigazgatójának javaslatára 
szükség szerint módosíthat. 
 

5. § A Sportösztöndíj folyósítása 
 

1. A megítélt Ösztöndíj támogatás kizárólag a MASZ-szal megkötött támogatási (ösztöndíj) 
szerződés (a továbbiakban: Támogatási szerződés) alapján folyósítható. 
 

2. Az Ösztöndíj összegét a MASZ utalja át minden hónap 15. napjáig a Támogatási 
szerződésben meghatározott bankszámlára. A kifizetésekkel kapcsolatos minden 
adminisztrációt a MASZ látja el. 

 
3. Az Ösztöndíj folyósítása az Ösztöndíjas ellen indított doppingeljárás vagy fegyelmi eljárás 

esetén az eljárás teljes tartamára, annak jogerős befejezéséig felfüggesztésre kerül. 
Amennyiben az Ösztöndíjassal szemben doppingvétség elkövetése jogerősen 
megállapításra kerül, illetve, amennyiben a fegyelmi eljárás során az Ösztöndíjasra 
jogerősen fegyelmi büntetést szabnak ki, az Ösztöndíjas az Ösztöndíjra való 
jogosultságát elveszti. Az Ösztöndíj folyósításának felfüggesztéséről, illetve 
megszüntetéséről az Elnökség dönt. 

 

4. Amennyiben az Ösztöndíjas nem tartja be a tisztességes játék (fair play) elveit, azokat 
súlyosan megsérti, különösen, ha a Sporttv. 2. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakat 
megszegi, az Elnökség - a fair play elveit sértő magatartás súlyossága alapján - dönt az 
Ösztöndíj folyósításának felfüggesztéséről, csökkentéséről vagy megszüntetéséről. 

 

5. Ha az Ösztöndíjas a Támogatási szerződésben vagy a MASZ által meghatározott egyéb 
adatszolgáltatási kötelezettségét (ideértve különösen az Ösztöndíjra való jogosultságot 
megalapozó adataiban bekövetkező változásra vonatkozó adatszolgáltatási 
kötelezettségét) nem teljesíti, az Elnökség dönthet az Ösztöndíj folyósításának részbeni 
vagy teljes felfüggesztéséről az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig. 
Amennyiben az Ösztöndíjas az adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére, 
a felszólításban meghatározott 45 napos határidő elteltéig sem tesz eleget, Ösztöndíjas 
az Ösztöndíjra való jogosultságát elveszti. 

 



6. Elveszti az Ösztöndíjas az Ösztöndíjra való jogosultságát, ha: 

a) már 1 naptári éve nem folytat tanulmányokat (tanulói vagy hallgató jogviszonya 
megszűnt); 

b) tanulói jogviszonya 1 naptári éven túl szünetel; 
 

6. § A Sportösztöndíjjal összefüggő egyéb rendelkezések  
 
1. Az Ösztöndíjas a Támogatási szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az Elnökség 

által előírt kötelezettségeket és azok betartását vállalja. 
 

2. Az Ösztöndíjra való jogosultság alapjául szolgáló valamint, az Ösztöndíj megítéléséhez és 
folyósításához szükséges adatokban időközben bekövetkezett esetleges változásokat az 
Ösztöndíjas és sportszervezete köteles haladéktalanul jelezni a MASZ részére. Ennek 
elmulasztása esetén az Elnökség az Ösztöndíj mértékét csökkenti, folyósítását 
felfüggeszti vagy megszünteti. 

 

3. Különös méltánylást érdemlő és indokolt esetben az Elnökség kivételesen eltekinthet a 
Szabályzat valamely rendelkezésének alkalmazásától, ha ahhoz a Magyar Atlétikai 
Szövetségnek fontos érdeke fűződik. 


