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A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG SZABÁLYZATA
AZ EGYES KIMAGASLÓ SPORTEREDMÉNYEK TÁMOGATÁSÁRÓL
Az egyes kimagasló sportteljesítmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI.13.) számú
kormányrendelet részletesen meghatározza mindazoknak a sport világeseményeknek, és
helyezéseknek a körét, amelyek alapján a sportolók állami jutalomban részesülhetnek.
Több esetben előfordult azonban, hogy az atlétika sportágban kimagasló nemzetközi
helyezést elérő sportolók a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott feltételrendszer
alapján nem voltak támogatásra jogosultak. A Magyar Atlétikai Szövetség (a továbbiakban:
MASZ) Elnöksége ezt a hiányosságot tapasztalva, valamint a Sportról szóló 2004. I. törvényben
rögzített felhatalmazás alapján határozott arról, hogy megalkotja a legeredményesebb
sportolói és edzői számára a nemzetközi versenyeken elért eredmények alapján a MASZ
eredményességi támogatás rendszerét.
A támogatási rendszer szabályait a jelen Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) rögzíti.

1. § Az Eredményességi Támogatás célja
A MASZ Eredményességi Támogatás célja a nemzetközi versenyeken elért helyezések alapján
a sportolók és edzőik jutalmazása, teljesítményük anyagi elismerésének biztosítása abban az
esetben, ha az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.)
Korm. rendeletben meghatározottak erre nem adnak lehetőséget.

2. § Meghatározások, definíciók, alapvető 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 olimpián és a nemzetközi versenyeken 1-12. helyezést elért sportolók és edzőik
részére jelen szabályzat 1. sz. mellékletét képező eredményességi táblázat alapján
pénzbeli támogatás nyújtható a MASZ által azon versenyzők és a versenyzőket felkészítő
edzők részére, akik olyan versenyen érték el a helyezést, amely versenyen az egyes
kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm.
rendeletben meghatározott feltételek mindegyike nem állt fenn1.

3.

A MASZ, az általa fizetett Eredményességi Támogatást az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága (EMMI) által biztosított
sportágfejlesztési támogatásból finanszírozza, így az Eredményességi Támogatások
kifizetésének feltétele az adott időszakra vonatkozó MASZ és EMMI közötti támogatói
szerződés megléte.

1

A pénzbeli támogatás összege a 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek teljesülése
esetén a rendelet rendelkezéseinek megfelelően kizárólag az eljáró és illetékes állami szerv által kerül biztosításra
és kifizetésre, ezen esetben a MASZ további pénzbeli támogatás nyújtására nem kötelezhető.

4.

Az elnökség az elmúlt három év nemzetközi eredményessége, és az adott év szakmai
programjában meghatározott eredményességi célok alapján minden évben, a
költségvetési tervben szerepelteti az Eredményességi támogatás éves keretösszegét.

5.

Az Eredményességi Támogatás adómentessége vagy adókötelezettsége a személyi
jövedelemadóról szóló hatályos törvény alapján kerül meghatározásra.

6.

Az Eredményességi Támogatás a sportoló által elért eredmény alapján járó
támogatásnak minősül, mely a sportoló által szabadon felhasználható.

3. § Az Eredményességi Támogatásra jogosultak köre
1.

Eredményességi Támogatásban a jelen szabályzat 1. sz. mellékletében leírt versenyeken,
a mellékletben meghatározott helyezést elért versenyzők és a versenyzőket felkészítő
edzők részesíthetők.

2.

A versenyzőt felkészítő edző a versenyzőnek odaítélt Eredményességi Támogatás 50%nak megfelelő összegű Eredményességi Támogatásra jogosult. Amennyiben a sportolót
több edző készítette fel az Eredményességi Támogatás odaítélését megalapozó
versenyre, abban az esetben az odaítélt 50%-os Eredményességi Támogatás összegének
az egyes edzők közötti felosztására a versenyző jogosult javaslatot tenni, melyet a MASZ
elnökségének kell jóváhagynia.

3.

Az Eredményességi Támogatásra pályázat nem nyújtható be. Az Eredményességi
Támogatásra jogosult sportolók és edzők listájára és a támogatás mértékére a MASZ
sportigazgatója tesz javaslatot, melyet az Elnökség fogad el.

4. § Az Eredményességi Támogatás odaítélésének módja
1.

Az Eredményességi Támogatás odaítéléséről az adott sportversenyen elért eredmény
kihirdetését követő 30 (harminc) napon belül a MASZ sportigazgatójának javaslata
alapján a MASZ Elnöksége dönt.

5. § Az Eredményességi Támogatás folyósítása
1.

A megítélt Eredményességi Támogatás kizárólag a MASZ részére benyújtott Támogatási
Nyilatkozat alapján folyósítható.

2.

A MASZ által megítélt és megfizetésre kerülő Eredményességi Támogatást a Támogatási
Nyilatkozat kézhezvételét követően a MASZ folyósítja az érintettek bankszámlájára. A
kifizetésekkel kapcsolatos minden adminisztrációt a MASZ lát el.

3.

A MASZ elnöksége az Eredményességi Támogatás kifizetését doppingvétség gyanúja
esetén a vizsgálat idejére felfüggeszti, jogerős elmarasztaló határozat esetén elrendeli
az átutalt támogatás visszafizetését.

1. számú melléklet
A versenyzői Eredményességi Támogatás mértéke világ- és Európa-bajnokság esetében
olimpiai versenyszámban (nettó összegben, forintban)
Felnőtt korosztály (egyéni versenyszám)
Szabadtér
Helyezés Európa-bajnokság

Fedett pálya

Világbajnokság

Európa-bajnokság

Világbajnokság

1.

1 250 0002

2 500 0001

625 0001

1 250 0001

2.

937 5001

1 875 0001

468 7501

937 5001

3.

625 0001

1 250 0001

312 5001

625 0001

4.

400 000

800 000

200 000

400 000

5.

350 000

700 000

175 000

350 000

6.

300 000

600 000

150 000

300 000

7.

250 000

500 000

250 000

8.

200 000

400 000

200 000

9.

350 000

10.

300 000

11.

250 000

12.

200 000

U23 korosztály (egyéni versenyszám)
Helyezés

Európa-bajnokság

1.

375 000

2.

281 250

3.

187 500

U20 korosztály (egyéni versenyszám)
Helyezés

2

Európa-bajnokság

Világbajnokság

1.

375 0001

750 0001

2.

281 2501

562 5001

3.

187 5001

375 0001

A pénzbeli támogatás összege a 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek teljesülése
esetén a rendelet rendelkezéseinek megfelelően kizárólag az eljáró és illetékes állami szerv által kerül biztosításra
és kifizetésre, ezen esetben a MASZ további pénzbeli támogatás nyújtására nem kötelezhető.

