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A Magyar Birkózó Szövetség 2018. évi február 16-i elnökségi ülésén tájékoztatót kapott a 

Honvédelmi Sportszövetég képviseletében Tóth József sportigazgatótól és Kálmán Péter 
sportigazgató helyettestől a szövetség megalakulásáról, feladatairól, céljairól. 

A Honvédelmi Sportszövetség működésének részletes szabályait a Honvédelmi 

Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvény (továbbiakban: Hstv.) és a külön 

jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével az Országos Küldöttgyűlés által 

elfogadott Alapszabály határozza meg. 

A Honvédelmi Sportszövetség komplex nevelési programja során kiemelt figyelmet fordít 

a közösség építésére, az egészséges életmód hangsúlyozására, az életkori sajátosságokat 

figyelembe vevő, örömöt és sikerélményt biztosító programokon keresztül. A fiatalok 

körében olyan testkulturális műveltség kialakítása a cél, amely erősíti a honvédelem 

szempontjából fontos fizikai képességeket, továbbá hozzájárul az élethosszig tartó 

sportolás ösztönzéséhez és hozzájárul a sportág utánpótlás-neveléséhez is. 

A felnőtt lakosság sokszínű program-lehetőségek közül választhat, amelynek esetében a 

honvédelmi képeségek szempontjából meghatározó sportokat helyezik előtérbe. Minden 

kétséget kizárón állítjuk, hogy a birkózás is ilyen sportág. 

A Honvédelmi Sportszövetség átfogó szakmai programja négy fő pillérre épül. Ezek közül 

az egyik a „honvédelmi technikai és küzdősportok” pillére, tehát idetartozik a birkózás 
sportág is. 

Ebben a pillérben is hangsúlyosan jelenik meg az élethosszig tartó fizikai aktivitás és az 

élsport, utánpótlás-nevelés kölcsönhatásából fakadó előnyök kihasználása a program 
keretén belül. 

A honvédelmi nevelés szempontjából alapvető fontossággal bírnak az önvédelmet 

fejlesztő mozgásformák, a küzdősportok, a kézitusa körébe tartozó sportágak melyek 

összetett mozgásszerkezetük alapján legalkalmasabbak arra, hogy a fiatalok fizika 

képességeit sokoldalúan fejlesszék.  

A birkózás mozgásanyaga tökéletesen megfelel a Honvédelmi Sportszövetség kitűzött 

céljainak elérésében. A birkózás, mint sportág a Honvédelmi Sportszövetség programján 

keresztül a sportág népszerűsítésével új és újabb településeket kapcsolhat be a sportág 

számára. Ezzel növelve a birkózás bázisainak számát, a sportágban tevékenyen és 

versenyszerűen sportoló birkózók számát. A birkózás sportág számára, mint a 

Honvédelmi Sportszövetség tagja lehetőség nyílik az ott rendelkezésre álló források 
elérésére is. 



Összeségében a mindkét fél számára előnyös együttműködés, a programban való 

részvételünk úgy lehetséges, ha a Magyar Birkózó Szövetség tagfelvételét kéri a 

Honvédelmi Sportszövetségbe és ösztönözné a Magyar Birkózó Szövetség tagegyesületei 

belépését is. Az elnyert tagság ingyenes, tagsági díj mentes. 

A fentiek alapján tehát javasoljuk, hogy az elnökség támogassa a Magyar Birkózó 

Szövetség tagfelvételi kérelmét a Honvédelmi Sportszövetségbe. 

 

Határozati javaslat(ok): 

A Magyar Birkózó Szövetség 2018. április 20-án megtartott ülésén hozott döntésével 

támogatja a Magyar Birkózó Szövetség tagfelvételi kérelmét a Honvédelmi 
Sportszövetségbe. 

Az elnökség felhatalmazza az MBSZ főtitkárát, hogy a tagfelfelvétellel kapcsolatos 

valamennyi feladat ellátásában, mint a szövetség képviselője eljárjon. 

 

A határozatot az elnökség 

xx igen, xx nem, xx tartózkodó szavazat mellett) (xxxxxxxx) számon elfogata 


