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Magyar Birkózó Szövetség, sportági stratégiai fejlesztési koncepció
Vezetői összefoglaló
A Kiemelt Sportágfejlesztési Program meghatározó módon hozzájárult ahhoz, hogy a birkózás nagy
hagyományaihoz méltó jövőbeli fejlődésnek nézhessen elébe. Növekedett az aktívan birkózó sportolók
száma, megindulhatott a létesítmények fejlesztése és a szakmai építkezés régen várt lendületet kapott.
A támogatás jövőre nézve folytatólagos biztosítása a sportág időszerű megújulásának stabil pénzügyi
alapját nyújthatja.
Az utánpótlás-képzés szempontjából kiemelt jelentőségű a Központi Birkózó Akadémia beindítása, a
kapcsolódó létesítmények elkészülte az élsport jövőjének biztosításához szükséges. Az akadémia
missziója a „gondolkodó birkózók” nevelése. A szakmai munkán túl kiemelt figyelmet kap a sportolók
oktatása és nevelése. Ennek tükrében együttműködéseket alakítunk ki gimnáziumokkal és
szakközépiskolákkal, továbbá lehetőséget teremtünk a sportolóknak a felsőfokú végzettség
megszerzésére (Testnevelési Egyetem – edzőképzés, illetve egyéb felsőfokú szakképzés). Az akadémia
kollégiumi elhelyezést biztosítana sportolói számára, ahol a megfelelő egészséges táplálkozásra is
lehetőség nyílna. Kulcsfontosságú tényező, hogy az akadémia már 2017-ben elinduljon egy kiemelt
budapesti kollégiummal és a Körcsarnokkal, mint edzéshelyszínnel. Ennek finanszírozása egy külön
alapból történne (mintegy 200 millió Ft), amit a jövő évi költségvetés sorában már szükséges elkülöníteni.
A szövetség törekszik arra, hogy ne csak a 14-18 éves sportolók számára nyújtson az akadémia
lehetőséget, hanem a 18 év felettiek életútprogram segítségével vonzó karrierlehetőséget lássanak a
birkózásban, lehetőség szerint jussanak el minél többen a válogatottságig és szerezzenek felsőfokú
diplomát. Ennek egyik letéteményese a Sportcsillagok ösztöndíja, amelyben a szövetség koordinálásával
14 versenyző részesül. Ezen túlmenően a birkózó életútprogram – az edzőképzéshez kapcsolódóan – a
felnőtt válogatott keret meghatározó részének nyújt támogatást a versenyzői lét utáni életre való
felkészülésben, a diploma megszerzésében.
A birkózás nemzetközi gyakorlatában kétféle stratégiai megközelítés jelenik meg. Bizonyos országokban
– mint Irán, az Egyesült Államok vagy Oroszország – a birkózóklubok jelentik a sportág meghatározó
bázisát, míg máshol a nemzeti szövetség felügyelete alatt, központosított módon szervezik a kiemelkedő
színvonalú birkózást – így Grúziában, Örményországban és Kazahsztánban. A Magyar Birkózó
Szövetség a központosított fejlesztés stratégiáját követi, miközben figyelemmel tekint az egyes klubok
szintjén történő építő szakmai munka minőségére is.
A magyar birkózás szervezeti felépítésének stabil alapját a vidéki klubok jelentik. A klubok szakmai és
pénzügyi teljesítményének folyamatossága, kiszámíthatósága szükséges ahhoz, hogy a központilag
kiépített akadémiai rendszer eredményesen működhessen. A klubok érdekeinek védelmére a szövetség
a közelmúltban módosította az átigazolási szabályzatát, hogy az akadémián sportoló versenyző későbbi
sikere a klub számára közvetlen anyagi előnyökkel járjon.
Az edzőképzést a Magyar Birkózó Szövetség a sportág fejlesztése egyik kulcskérdésének tekinti. Ezzel
összefüggésben a KEP már működő edzőprogramja tíz szakembernek nyújt támogatást, megbecsülést,
és ezen keresztül erősebb motivációt hoz felszínre az edzők személyes fejlődése terén. A KEP programja
mellett a szövetség húsz trénernek anyagi támogatást nyújt a szakmai képzés elvégzéséhez, valamint
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támogatja a klubokat abban, hogy a kiváló tudású edzőket meg tudják fizetni, és ezzel az edzői pálya a
birkózásban hosszú távon is vonzó perspektívát jelentsen.
A birkózás versenyrendszerében használt létesítmények a versenyek idejére igénybe vett bérlemények,
többségében jó állapotú tornatermek és sportcsarnokok. Az edzőtermek szintén nem saját tulajdonúak,
és ezzel összefüggésben a birkózás szakmai munkájának biztosításához szükséges fejlesztések fölött a
szövetség nem gyakorol közvetlen felügyeletet. Jelen állapotuk nem felel meg az elvárásoknak. A 2014ben elindult 16 kiemelt sportág létesítményfejlesztési programjában célul tűztük ki, hogy az országos
rangsor első 40-50 egyesületének jelentősen javítsuk a létesítményhelyzetét, úgy új építéssel, mint
felújítással. Folyamatban vannak a szerződéskötések, illetve néhány felújítás be is fejeződött.
Az MBSZ stratégiai koncepciója szerint indokolt infrastruktúra-fejlesztés piramisrendszer szerint épül fel.
A központban szükséges egy bentlakásos akadémia, amelynek működése sportlétesítmények, iskola és
kollégium igénybe vételével valósítható meg. Az MBSZ területi jelleggel tervez kialakítani régiós
központokat, amelyek létesítményeinek fejlesztése (a) részben megkezdődött a létesítmény-fejlesztési
programban (Dorog, Cegléd, Püspökladány), (b) részben még tervezési fázisban van (Miskolc,
Dunaújváros, Kaposvár), (c) részben még korábbi fázisban van, de az igényeket már azonosítottuk
(Orosháza, Kecskemét, Szombathely, Győr, Tatabánya). A kisebb egyesületek termeinek korszerűsítése
megkezdődött, ugyanakkor ez egy hosszabban tartó folyamat keretében valósulhat meg.
Az elmúlt harminc évben számos nagy világversenynek adott otthont hazánk. Több felnőtt
világbajnokságot, Európa-bajnokságot és rangos utánpótlás-rendezvényt szerveztünk. A magyar
birkózás a következő években is kiemelt súllyal szerepel a nemzetközi sport térképén. 2016-ban
Budapesten kerül sor a nemolimpiai súlycsoportok világbajnokságára. 2017 márciusában Szombathely
ad otthont az U23-as Európa-bajnokságnak, majd 2018-ban felnőtt világbajnokságot rendez hazánk.
Mindemellett tíz országgal összefogva egy közös közép-kelet-európai liga létrehozásán dolgozunk, hogy
sportolóink számára magas színvonalú versenyzési lehetőséget biztosíthassunk. A határon túli magyar
versenyzők számára nyílt országos bajnokság és közös edzőtáborok szervezésével szeretnénk utat nyitni
az együttes szakmai munka számára.
A nemzetközi sikeresség megalapozásához és további növeléséhez a minél nagyobb sportolói
utánpótlás-bázis kiépítését tűzte ki célul a Magyar Birkózó Szövetség. Ennek érdekében számos
intézkedést tervez a 2024-ig tartó időszakban. Egyre több egyesület bevonásával minden évben részt
vesz a birkózás a Nagy Sportágválasztón, ahol célunk minél több fiatallal megismertetni és megszerettetni
a sportágat. A rendezvény nagy segítséget nyújt mind a budapesti, mind a vidéki egyesületeknek a
gyermekek sportágba való integrálásába. Ezen túlmenően a Magyar Birkózó Szövetség és a Magyar
Diáksport Szövetség együttműködésének köszönhetően az MBSZ versenynaptárába bekerült a Birkózó
Diákolimpia, valamint a Grundbirkózó Diákolimpia. 2016-ban együttműködési megállapodás született a
Magyar Birkózó Szövetség és a Testnevelési Egyetem között. A megállapodás új eleme, hogy a 18-23
éves korosztálynál előtérbe kerül a duális képzés. Ennek keretében a sportolók a sport mellett
megtanulják a sportágukkal kapcsolatos szakmai ismereteket, ezzel segítve egy kezdődő életpályamodell
kialakítását.
Az élsport eredményességének javítását célzó stratégiai fejlesztési elképzelések mellett a Magyar
Birkózó Szövetség vezetésének meggyőződése, hogy a birkózás a szabadidősportolók számára is
értékes lehetőséget jelent. E nagy hagyományú sport kiváló személyiségfejlesztő hatású, gyakorlóiban
erősíti a kitartást, a fizikai állóképességet, ezért mind az iskolás tanulók, mind a nem versenyző, de
érdeklődő felnőttek életében egészségügyi és szocializációs szempontból számottevő haszonnal bír.
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1.

A sportág jelenlegi helyzete

A birkózás „antik” hagyományokkal rendelkezik, már az ókori, majd később az újkori olimpiák műsorán is
szereplő sportág. Stratégiai kérdéseket vetett fel, amikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
megkérdőjelezte olimpiai sportágként való létjogosultságát, és megversenyeztette a 2016-os és 2020-as
ötkarikás játékok programjába esetlegesen választható más sportágakkal. 2013-ban a birkózás sikeresen
vette az akadályt és szerepelt a riói olimpián, valamint szerepelni fog a tokióin is. Példás nemzetközi
összefogás eredménye a siker, amelynek keretében egy platformon lépett fel az Egyesült Államok,
Oroszország és Irán – a sportág meghatározó nagyhatalmai – függetlenül attól, hogy egymástól eltérő
politikai, vallási nézeteik, társadalmi és gazdasági berendezkedésük miatt ritka köztük az együttműködés.
Várhatóan a 2024-es olimpia programjának kialakításakor a sportágnak újra bizonyítania kell, hogy helye
és fontos szerepe van továbbra is az olimpiai játékokon.
A sportágnak időszerű megújulnia, hogy a kor követelményeinek megfelelővé alakuljon: látványosabbá
és közérthetőbbé válik a nézők számára, egyszerű és átlátható új szabályrendszer jön létre, a
mérkőzések eredményeinek befolyásolásában a bírók szerepe csökkenni fog. Ez az átalakulás jelenleg
a sportág érintettjeit nagy kihívás elé állítja.
A sportág hazai helyét és jelentőségét őrzi, meghatározó szerepet tölt be a hazai olimpiai mozgalomban.
Az elmúlt öt olimpián a magyar csapat összteljesítményéhez a birkózás hozzájárult. Továbbra is érmek
és helyezések elérésére képes versenyzőket tud felkészíteni. Az utánpótlás korosztályok kiemelt
versenyein (Eb, vb) fiataljaink rendre érmes helyezéseket érnek el. Kötöttfogásban a világ élvonalához
tartozunk, a világversenyek csapateredményei szerint többször az első tíz között szerepelünk.
Szabadfogásban férfi és női versenyzőink jóval szerényebb eredményeket értek el az elmúlt ciklusban. A
feladat e szakágak felzárkóztatása a nemzetközi élmezőnyhöz.
A riói olimpián a magyar birkózás csalódást keltően szerepelt, legkiválóbb sportolói ugyan eséllyel léptek
a szőnyegre, több esetben ugyanakkor a bírói közreműködés számunkra nem kedvező irányban
befolyásolta az eredményt. A legkiválóbb versenyzőink átlagéletkora 30 év, amely a sportág
szempontjából idősnek számít. A következő generáció pedig egy vákuumhelyzetű, kimaradt korcsoport.
Utánpótlásban a 22 és 23 éves versenyzőink a legeredményesebbek, célunk, hogy ők rövid időn belül a
felnőtt versenyek meghatározó szereplőivé váljanak.
Magyarországon jelenleg számos egyéni és csapatsportág küzd a megfelelő edzők képzésével és
alkalmazásával, megoldásként a nemzetközi sportéletből igazol sikeredzőt a csapat felzárkóztatására
(Bernd Storck, Shane Tusup, Ambros Martin, Jan de Brandt). A birkózásban is felmerültek azok a
jellemzők, amely alapján úgy érezzük, egy nemzetközi szinten ismert és szakmailag kimagasló
szakember igazolása új sportszakmai inspirációt, megújulást hozhat a sportágnak. Szabadfogásban és a
női szakágban tervezzük ennek megvalósítását.
A felsorolt érvek és események felgyorsítják az elmúlt időszakban beindult átalakulás folyamatát a magyar
birkózásban, a stratégiai megújulás időszakát éljük. Az érmekben mért olimpiai szereplés létkérdés a
birkózás hazai megítélésében, és ennek az eredménykényszernek egy, a korábbinál sokkal
kompetitívebb nemzetközi közegben kell megfelelni; eközben a birkózás súlyának globális gyengülése is
kihívást jelenthet a sportági szereplőknek – a magyar birkózás közép- és hosszú távú feladata, hogy e
kihívások komplex rendszerére adjon megfelelő választ, dolgozzon ki stratégiát.
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1.1. A sportági szövetség szervezeti felépítése, autonóm sportági igazgatási helyzetének bemutatása
a) tagszervezetek száma, sportszervezetek típusai
A birkózás kiterjedt társadalmi bázisú sportágnak számít Magyarországon, amelyet a 118 állandó és
további 18 ideiglenes tagszervezet is bizonyít. Egy újonnan alakult tagszervezet először ideiglenes
státuszt kap, majd a feltételrendszer teljesítése után, két év elteltével kaphatja meg az állandó státuszt.
A tagszervezetek többféle formában működnek. Jellemző az egyesületi forma, de számos diáksportkör,
gazdasági társaság (Kft.) és alapítvány is szerepel a tagok között.
b) a sportági szövetség szervezeti felépítése
A sportszövetség szervezeti felépítését két szervezeti ábrával mutatjuk be. Az első ábrán látható az elnök
és a három alelnök feladatmegosztása és a sportszakmai munkát felépítő szervezetek működése.
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A második ábrán az alelnökökhöz tartozó szakmai és adminisztratív bizottságok kerülnek bemutatásra.
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c) a sportági szövetség központi és helyi szintű irányítási rendszere
Központi rendszer
A szakszövetség legfelsőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés.
A szakszövetség tevékenységét a közgyűlések közötti időszakban a szakszövetség elnöksége irányítja.
Az elnökség a szakszövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntést hozhat, kivéve azokat,
amelyek a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, illetve amelyeket jogszabály vagy az
alapszabály a szakszövetség más szervének a hatáskörébe utal.
A szakszövetség Intéző Bizottsága (IB) a szakszövetség operatív szerve, amelynek tevékenysége és
hatásköre kiterjed a szakszövetség szakmai és pénzügyi-gazdasági kérdéseire egyaránt. Az IB-nek
hivatalból tagja az elnök és az alelnökök, további tagjait az elnökségből választják. Az IB eljárhat minden
olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
A közgyűlés a szakszövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére
Felügyelő Bizottságot hozott létre. Tevékenységéről beszámol a közgyűlésnek, illetőleg tájékoztatja az
elnökséget és az IB-t.
A szakszövetség legfőbb tisztségviselője a szakszövetség elnöke.
A szakszövetség alelnökei akadályoztatása esetén helyettesítik az elnököt, illetőleg ellátják mindazon
feladatokat, amelyeket az alapszabály vagy a szakszövetség más szabályzatai és az elnök
meghatároznak.
A szakszövetség főtitkárát az elnökség választja, aki a szakszövetség hivatali munkáját és gazdálkodását
a közgyűlés és az elnökségi (IB) határozatok keretei között irányítja.
Az alapszabály szerint kötelezően létrehozandó bizottságokon túl az elnökség, illetőleg az IB egyes
feladatok ellátására állandó és ideiglenes bizottságokat hozott létre. A bizottságok feladatait és hatáskörét
a szakszövetség Szervezeti és Működési Szabályzata, működését az elnökség határozza meg.
Helyi szintű rendszer
Az azonos megyében működő szakszövetségi tagok kezdeményezésére a közgyűlés, általában a
közigazgatási határhoz igazodóan, jogi személyiséggel rendelkező (egy ilyen van jelenleg), vagy jogi
személyiség nélküli (18 ilyen van jelenleg) területi, regionális szakszövetségeket hozott létre.
Tevékenységüket önállóan végzik.
A birkózószövetség a közelmúltban működési modelljének átalakulásának köszönhetően a helyi
feladatokat becsatornázta a központi, szövetségi rendszerbe. A helyi szervezetek és a központi
szervezetek közötti középső szervezeti szint egységei, amelyeket korábban a megyei önkormányzatok
sportosztályai jelentettek, mára tényleges működési tevékenység és finanszírozás hiányában
megszűntek, a helyi szervezetek közvetlen kapcsolatba kerültek a szövetséggel.
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d) a sportági szövetség humánerőforrás-állományának ismertetése (foglalkoztatottak száma,
munkakörök jellege, az egyes sportszakmai tevékenységekhez tartozó bér- és
jövedelemszint átlagos mértéke)
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Az MBSZ munkaszerződéses dolgozóinak listája és juttatásai, 2016.
Bérbesorolás
NÉV
MUNKAKÖR
(bruttó)
Bécsi Erika
gazdasági munkatárs
C
Farkas Tibor
főtitkár
E
Fék Szabolcs
KSF szakmai adminisztrátor
B
Kalencsik Mariann sportszakmai menedzser, nemzetközi ügyek
C
Kálmán Tibor
KSF irodavezető
B
Könnyű Csilla
KSF szakmai adminisztrátor
C
Rögler Gábor
utánpótlás szakreferens
A
Simita Zsolt
utánpótlás szakreferens
C
Szabó Zsuzsanna gazdasági munkatárs
C
Szála Erika
gazdasági munkatárs, pénztáros
C
Szalczinger Dániel sportszakmai menedzser
C
Tollár Dániel
KSF szakmai adminisztrátor
C
Vinkler Krisztina
irodavezető
C

Az MBSZ szakmai stábjának (edző, masszőr, szakmai tanácsadó) listája és juttatásai
Bérbesorolás
NÉV
MUNKAKÖR
(bruttó)
1 Bacsa Ferenc
edző
B
2 Bánkuti Zsolt
edző
A
3 Fodor Zoltán
edző
B
4 Hadi Gergely
masszőr
A
5 Kocsis Ferenc
edző
B
6 Komáromi Tibor
sportszakmai igazgató
E
7 Majoros István
edző
C
8 Páli Sándor
edző
A
9 Péteri András
edző
C
10 Szabó Róbert
edző
A
11 Szatmári Zsolt
edző
A
12 Szőnyi János
szakmai tanácsadó
B
13 Tihanics Tibor
edző
A
A
B
C
D

0-150.000 Ft
150-250.000 Ft
250-350.000 Ft
350-450.000 Ft

E

450.000 Ft9

e) a sportági szövetség által elfogadott szabályzatok, azok elfogadása és legutóbbi
módosításának időpontja
Szabályzat neve

Elfogadás dátuma

Utolsó módosítás
hatályba lépése

Alapszabály
Szervezeti és Működési Szabályzat
Igazolási- és Átigazolási Szabályzat
Fegyelmi Szabályzat
Tagtörlési Szabályzat
Tagfelvételi Szabályzat
Számviteli Politika
Pénzkezelési Szabályzat
Eszközök és Források értékelési
Szabályzata
Aláírási és Utalványozási Szabályzat
Beszerzési Szabályzat
Közbeszerzési Szabályzat
Képzési Szabályzat
Támogató és Szponzorszerző Szabályzat
Gépkocsi használati Szabályzat
Dopping Szabályzat

2000.07.29
2005.01.25
2005.08.16
2001.11.28
2013.03.12
2011.04.18
2008.03.01
2008.03.01

2015.05.08
frissítés alatt
2011.11.24
2007.09.06
2015.12.01
2016.04.01
2015.07.01
2015.07.01

2015.07.01
2015.12.01
2006.06.01
2014.02.14
2005.12.07
2015.06.09
2016.04.01
2005.01.25

2015.07.01
2015.12.01
2006.06.01
2016.08.01
2005.12.07
2016.04.01
2016.04.01
2015.04.02

f) jelölje meg, hogy mikor készült el és mely sportági szövetségi szerv fogadta el a sportági
szövetség jelenleg érvényben lévő és szakmai megvalósítás alatt álló sportági stratégiai
fejlesztési koncepcióját (ideértve az utánpótlás-nevelés fejlesztését is), továbbá ismertesse,
hogy mely szerv (szervek) gondoskodnak ezek megvalósításáról
A Magyar Birkózó Szövetség 2014-2017. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési koncepcióját az
MBSZ közgyűlése fogadta el 2013. május 3-án. A koncepció megvalósulásáról az elnökség, a szakmai,
illetve az utánpótlás-bizottság gondoskodik.
A koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtása, megvalósítása évente értékelésre kerül és a
szükséges korrekciókat az MBSZ elnöksége megtárgyalja és jóváhagyja, amit a közgyűléssel is
megerősíttet.
1.2. A létesítményhelyzet bemutatása
a) a sportági szövetség versenyrendszerében, illetve a sportági szövetség nem versenysport
jellegű programjai során használt sportlétesítmények tulajdon- és birtokviszonyainak
bemutatása, a sportlétesítményeket használó tagszervezetek használatának jogcíme
(tulajdonos, vagyonkezelő, bérlő, más jogcímen használó)
A szövetség edzőközpontja a budapesti Körcsarnok. A létesítmény állami tulajdonban, a Nemzeti
Sportközpontok (NSK) kezelésében működik, amelynek használatáért az MBSZ bérleti díjat fizet.
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Az egyesületek által használt létesítményekről a kiemelt sportágfejlesztési támogatásban (KSF)
részesülő szervezetekről rendelkezünk adatokkal, az alábbiak szerint.
Összesen: 113 sportszervezet 198 edzéshelyszínen működik. Ezek közül 45 állandó helyszín részben
saját tulajdonban, részben bérleti konstrukció keretében hasznosul. Ezen felül további 153 helyszínt csak
az edzésidőre bérelnek a birkózók. Ezek nagyrészt iskolai tornatermek, illetve van köztük néhány
sportcsarnok.
A versenyeket – kevés kivétellel – a verseny idejére bérelt csarnokokban rendezik meg.
b) a sportági szövetség versenyrendszerében, illetve a sportági szövetség nem versenysport
jellegű programjai során használt sportlétesítmények műszaki-technológiai állapota
A versenyrendszerben használt létesítmények kivétel nélkül a verseny idejére kerülnek kibérelésre, ezek
lehetnek iskolai tornatermek, községi vagy városi sportcsarnokok. Ezek általában elfogadható, jó
állapotban vannak, megfelelő méretűek, rendelkeznek kiszolgáló helyiségekkel, nézőtérrel. A legfőbb
paraméterek a versenyhelyszín kiválasztása során ellenőrzésre kerülnek.
Az edzőtermek tekintetében korántsem ilyen jó a helyzet. Az edzőtermek esetében konkrét adatok nem
állnak rendelkezésünkre azon okból kifolyólag, hogy nagy többségében bérelt helyszínekről beszélünk.
Az edzőhelyszínként használt létesítmények nem saját tulajdonok, így ezek állapotfelmérésére még nem
nyílt lehetőség. Egy ilyen típusú felmérés munkaerőigényére nem áll rendelkezésre kapacitásunk, hiszen
az országban 136 sportszervezet működik. Tapasztalatinkat az edzéslátogatások alatt gyűjtöttük, és
sajnos a szakmai munkához nem megfelelő létesítményekkel is találkoztunk.
A 2014-ben elindult 16 kiemelt sportág létesítmény-fejlesztési programjában célul tűztük ki, hogy az
országos rangsor első 40-50 egyesületének jelentősen javítsuk a létesítményhelyzetét úgy új építéssel,
mint felújítással. Ez a program már elindult, folyamatban vannak a szerződéskötések, illetve néhány
felújítás be is fejeződött (2014: Cegléd – edzőcsarnok építése, Dorog – edzőcsarnok -építése 2-3
ütemben, Püspökladány – edzőcsarnok építése megkezdődött, néhány kisebb felújítás, összesen 205
millió forint értékben).
2015-ben folytatódott a ceglédi és a dorogi beruházás, megkezdődött a Sziget SC edzőcsarnokának
tervezése és a bócsai bővítése, befejeződött a BVSC és a zalaegerszegi felújítás első üteme (nyílászárók
csereéje, hőszigetelés), a dél-zselici, a kiskunhalasi és kabai részleges felújítás, illetve több
korszerűsítés, összesen 211,3 millió forint értékben.
2016 januárban átadták a központi edzőbázisunkat, a Körcsarnokot, amely külön támogatásból (120 millió
Ft) valósult meg, és sikerült megoldani az azbesztmentesítést is. Ebben az évben folytatódik a Dorog
harmadik, a Bócsa, a BVSC, a Sziget SC, és a Zalaegerszeg második üteme, kezdődnek a monori
csarnoképítés, valamint Dunaújvárosban, Hajdúnánáson, Kiskőrősön, Tázláron és még néhány kisebb
projektben a felújítási munkák – összesen 229 millió forint értékben.
2017-ben tervezzük edzőtermek építését (Kaposvár, DVTK, Abony, Baja, Földes, Szentes) és felújítását
(Kazincbarcika, Törökszentmiklós, Sárrétudvari) összesen 408 millió forint értékben.
2018-ra tervezzük a kecskeméti, kiskunfélegyházai, kőszegi, pécsi, soltvadkerti, szerencsi és túrkevei
terem építését, illetve néhány felújítását összesen 405 millió forint értékben.
A kiemelt budapesti nagyegyesületek más központi forrásból oldják meg létesítmény-fejlesztésüket.
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2018 végére célunk, hogy a jól teljesítő, az egyesületi rangsor első harmadában lévő szervezeteink
létesítménygondjait megoldjuk. Természetesen a kisebb egyesületeknek is segítünk a későbbiekben,
hogy a körülményeik javulhassanak.
c) a sportlétesítmény használatáért fizetendő díj átlagos mértéke az elmúlt 1 év és az elmúlt 4
év viszonylatában
A Körcsarnok bérleti díja (elmúlt év): 7500 Ft/óra +ÁFA. Az átlagos havi használati idő 100 óra volt.
Az egyesületek által a Kiemelt Sportágfejlesztés (KSF) keretében elszámolt bérleti díjak listája, illetve
összege nem teljeskörű. Ennek oka, hogy az egyesületek nem kizárólagosan a KSF keretében számolják
el a bérleti díjakat, és/vagy több esetben nem a teljes összeget számolják el ily módon.
A bérelt létesítmények szervezését és pénzügyi menedzsmentjét a helyi szervezetek, klubok látják el, így
erről a szövetségnek nincsenek konkrét információi. A költségtérítés módjában többféle gyakorlat alakult
ki az évek során. Az önkormányzat által üzemeltetett csarnokok kedvezményes áron vagy ingyenesen
használhatóak versenyek céljából. Az iskolai tornatermek esetében a központosítás, azaz 2014 óta bérleti
díj fizetése szükséges.
d) fejtse ki a sportág infrastruktúraigényeit az egyes tagszervezeteknél folyó szakmai munka
sajátosságaira figyelemmel (hol tartja szükségesnek utánpótlás-nevelési központok
létrehozását/meglévők felújítását, milyen sportági speciális fejlesztési igények merülnek fel a
sportági infrastruktúra-fejlesztés során, számszerűsítve az infrastruktúra-fejlesztés igényeit)
Az MBSZ stratégiai koncepciója szerint az indokolt infrastruktúra-fejlesztés piramisrendszer szerint épül
fel.
A központban szükséges egy bentlakásos akadémia, amelynek működése sportlétesítmények, iskola és
kollégium igénybe vételével valósítható meg.
Az MBSZ területi jelleggel tervez kialakítani régiós központokat, amelyek létesítményeinek fejlesztése (a)
részben megkezdődött a létesítmény-fejlesztési programban (Dorog), (b) részben még tervezési fázisban
van (Dunaújváros, Kaposvár), (c) részben még korábbi fázisban van, de az igényeket már azonosítottuk
(Miskolc, Debrecen, Orosháza, Kecskemét, Szombathely, Győr, Tatabánya).
A kisebb egyesületek termeinek korszerűsítése megkezdődött, ugyanakkor ez egy hosszabban tartó
folyamat keretében valósulhat meg.
e) mutassa be a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel kapcsolatos
sportági követelményeket
A birkózáshoz elengedhetetlen a birkózószőnyeg biztosítása, az úgynevezett szőnyegfelület, amely
ideális esetben a sportlétesítményben állandó jelleggel használható, tehát a sportlétesítmény elsődleges
funkciója a birkózás helyszínének biztosítása. Az állandó szőnyegfelületet a versenysportolók edzésén
túl iskolák, óvodák foglalkozásaira, szabadidős tevékenységekre is lehet használni. A szőnyegfelületet
biztosító sportlétesítményben elvárás a kor követelményeinek megfelelő szociális helyiségek megfelelő
számú rendelkezésre állása (öltöző, fürdő, WC, orvosi, edzői szoba).
Az ideális sportlétesítményben két-három szőnyeg elhelyezésére elegendő hely áll rendelkezésre. Egy
szőnyeg 144 négyzetméter, ennek bő háromszorosa szükséges.
Versenyek esetében elvárás a megfelelő nézőtér biztosítása is.
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1.3.

Finanszírozás
a) a sportági szövetség működési jellegű költségeinek, bevételének bemutatása (vagyoni
helyzet részletes bemutatása a bevételek és kiadások egyes jogcímeinek részletezésével)
Bevételek (ezer forintban)

EMMI-támogatás (adott
pénzügyi évben befolyt)
MOB-támogatás (adott
pénzügyi évben befolyt)
Saját tevékenység bevétele (pl.
tagdíjak, belépőjegyek
értékesítése stb.)

Kiadások
784 537

Személyi kiadások

65 414

177 143

(ebből edzők és bírók bére)

8 487

85 142

(ebből irodai és egyéb
személyzet bére)

15 656

Szponzorációs bevétel

3 200

Versenyekre fordított összeg

3 200

Önkormányzati támogatás

0

Egyéb bevételek

4 354

(ebből a rendezés és külön a
részvétel költsége)
Egyéb dologi kiadások

0
4 354

b) a sportági szövetségi programok (versenyrendszer és nem versenysport jellegű programok
és egyéb, sportszakmai működéssel összefüggő feladat-ellátás) költségeinek bemutatása
2015. KIADÁSOK
Megnevezés

2015. I-XII.HÓ

Felnőtt kötöttfogás

76 266

Hazai edzőtáborok

32 976

Kiemelt versenyek

10 729

Nemzetközi versenyek, edzőtáborok

25 708

Hazai edzőtáborok, külföldi edzőpartnerek

6 853

Felnőtt szabadfogás

40 688

Hazai edzőtáborok

5 841

Kiemelt versenyek

9 420

Nemzetközi versenyek, edzőtáborok

25 427

Hazai edzőtáborok, külföldi edzőpartnerek

-

Felnőtt női

39 006

Hazai edzőtáborok

8 779

Kiemelt versenyek

1 510

Nemzetközi versenyek, edzőtáborok

28 717

Hazai edzőtáborok külföldi edzőpartnerek

-

Felnőtt egyéb

58 242
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Személyi jellegű kiadások

32 236

Egészségügyi kiadások

16 304

Eszköz, sportszer

9 702

FELNŐTTEK ÖSSZESEN:

214 202

Junior kötöttfogás

33 525

Hazai edzőtáborok

11 911

Kiemelt versenyek

12 194

Nemzetközi versenyek, edzőtáborok

9 420

Hazai edzőtáborok, külföldi edzőpartnerek

-

Junior szabadfogás

21 469

Hazai edzőtáborok

7 433

Kiemelt versenyek

9 482

Nemzetközi versenyek, edzőtáborok

4 554

Hazai edzőtáborok, külföldi edzőpartnerek

-

Junior női

20 582

Hazai edzőtáborok

7 585

Kiemelt versenyek

8 325

Nemzetközi versenyek, edzőtáborok

4 672

Hazai edzőtáborok, külföldi edzőpartnerek

-

Kadet kötöttfogás

14 237

Hazai edzőtáborok

6 223

Kiemelt versenyek

5 020

Nemzetközi versenyek, edzőtáborok

2 994

Hazai edzőtáborok, külföldi edzőpartnerek

-

Kadet szabadfogás

12 785

Hazai edzőtáborok

4 098

Kiemelt versenyek

4 607

Nemzetközi versenyek, edzőtáborok

4 080

Hazai edzőtáborok, külföldi edzőpartnerek

-

Kadet női

11 186

Hazai edzőtáborok

3 411

Kiemelt versenyek

3 268

Nemzetközi versenyek, edzőtáborok

4 507

Hazai edzőtáborok, külföldi edzőpartnerek

-

Diák, serdülő

10 573
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Hazai edzőtáborok

10 235

Kiemelt versenyek

-

Nemzetközi versenyek, edzőtáborok

338

Utánpótlás egyéb

37 931

Személyi jellegű kiadások

29 240

Egészségügyi kiadások

813

Eszköz, sportszer

218

Mr. Tus szakmai kiadások

2 032

Mr. Tus személyi jellegű kiadások

5 628

UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN:

162 288

Szőnyegprogram

413

Golden GP

15 939

5+1 Star Gála

5 106

Olimpiai Reménységek Versenye

1 306

Egyéb hazai versenyek

6 696

Egyéb rendezvények
HAZAI RENDEZÉSŰ ESEMÉNYEK
ÖSSZESEN:
SE eredményességi támogatás

2 830
31 877

KSF továbbadott szakosztályi támogatás

439 149

6 904

Edzőképzés

752

Oviprogram
Szakmai továbbképzés, oktatás,
konferencia
Szabadidősport (veterán, grappling)

7 300

Sportdiplomáciai feladatok

5 399

4 826
944

Infrastruktúra
EGYÉB SZAKMAI KIADÁSOK
ÖSSZESEN:
Személyi jellegű kiadások

232
465 506

Bérleti díjak

16 261

Ügyviteli költségek

11 401

Telefon, posta, hírlap

3 306

Jogi szolgáltatás

3 218

Pénzügyi műveletek ráfordításai

1 092

Ügyviteli szolgáltatás

13 147

Egyéb anyagjellegű kiadások

6 152

46 402

Beruházás jellegű kiadások

15

Egyéb ráfordítások

2 844

Versenyengedélyek, UWW-kiadások

6 187

Média, marketing, kommunikáció

31 614

Utazási költség, biztosítás

7 324

Értékcsökkenés

18 787

Átszervezés költségei

10 980

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

178 715

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 053 001

c) a bevételi oldal bemutatása: államháztartás alrendszereitől származó források, látványcsapatsport támogatásból származó bevételek, európai uniós, nemzetközi támogatások,
piaci-szponzori támogatások;
2015. BEVÉTELEK
Megnevezés

2015. I-XII.HÓ

Közhasznú működésre kapott támogatások

964 880

Magyar Olimpiai Bizottság

177 143

Szakmai támogatás

76 808

Héraklész-program

55 600

Központi edzőtábori támogatás

15 000

Működési támogatás

13 000

Sport XXI. Program

11 935

Egyéb

3 500

Olimpia Reménységek Versenye

1 300

Ifjúsági Olimpia

-

Emberi Erőforrások Minisztériuma

784 537

KSF egyesületi támogatás

449 411

KSF verseny, élsport

194 090

KSF elit akadémia

93 186

KSF szervezetfejlesztés

47 850

KSF egyéb

-

Jogi és természetes személyek

3 200

Közhasznú tevékenységből származó
bevétel
Külföldi szervezetek részvételi díja

84 135
63 968

Külföldi igazolás, versenyengedély

3 353
16

Nemzetközi szervezetek (UWW)

-

Átigazolásból fakadó versenyengedély

3 312

Versenyengedélyek

5 160

Nemzetközi kiutazások bevétele

6 923

Nevezési, részvételi, licence díj

1 419

Tagdíjból származó bevételek

1 007

Egyéb bevételek

4 354

Pénzügyi műveletek bevétele

1 937

Egyéb bevételek

2 417

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 054 376

d) a költségvetés egyenlegének bemutatása
Bevételek összesen: 1.054.376.000 Ft
Kiadások összesen: 1.053.001.000 Ft
Egyenleg: 1.375.000 Ft
e) közvetítési jogok és szellemi tulajdonjogok, a sporttevékenységgel összefüggő kereskedelmi
szerződésekből származó bevételek
Jelenleg a szövetség nem rendelkezik ilyen bevétellel. Cél a Karfiolfül brand építése, és hozzá
kapcsolódó ajándéktárgyak gyártása és forgalmazása.
f) pénzügyi fenntarthatóság (rövid távra – 1 évre, közép távra – 1 olimpiai, paraolimpiai,
világjáték, vagy más sportági világesemény ciklusa szerint, de legalább 4 évre, és hosszú
távra – 8 évre – lebontva)
A táblázatban az éves összeg szerepelnek, a 2024-ig terjedő időszakban évi 4-5 % emeléssel lehet
számolni.
Bevételek
EMMI támogatás (adott pénzügyi
évben befolyt):
MOB támogatás (adott pénzügyi évben
befolyt):
Saját tevékenység bevétele (pl.
tagdíjak, belépőjegyek értékesítése
stb.)

Millió forintban

Kiadások

Millió forintban

750M
(rendes)+400M
(akadémia)

Személyi kiadások:

350M

200M

(ebből edzők és bírók
bére)

280M

50M

(ebből irodai és egyéb
személyzet bére)

70M

Szponzorációs bevétel:

50M

Önkormányzati támogatás:0

0

Egyéb bevételek:

10M

Összesen :

1.460 M

Versenyekre fordítandó
450M
összeg:
(ebből a rendezés és külön
100M
a részvétel költsége)
Egyéb dologi kiadások:
660 M= 160M
egyéb, és 500
MKlub tám.
1.460 M
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1.4. A verseny- és élsport
a) a felnőtt és szenior versenyrendszer bemutatása
A felnőtt korosztály versenyzői három szakágban (kötött- és szabadfogásban, valamint női birkózásban),
az adott év folyamán az MBSZ által megrendezett egyéni rangsorversenyeken, valamint országos
bajnokságokon vehetnek részt.
Ezen túlmenően a csapatbajnokságokban két osztályban (NB I és NB II) mérhetik össze tudásukat a
versenyzők. A csapatbajnokság a legnagyobb látványosságot és ezáltal a legtöbb nézőt vonzó
versenyünk. Ennek lényege, hogy az egyszerű lebonyolítási rend szerint zajló verseny a nézők számára
könnyen követhető, élvezhető. A szurkolói igényeket figyelembe véve ezeket a versenyeket showelemekkel színesítjük.
Az egyesületek által szervezett meghívásos eseményeken további lehetőség nyílik a versenyzésre.
A felnőtt birkózók fő versenyei az évente megrendezésre kerülő Európa- és világbajnokság, valamint a
négyévente megrendezésre kerülő Európai Játékok és az olimpia. Az Európai Játékok évében az Európabajnokság, az olimpia évében pedig a világbajnokság nem szerepel a versenynaptárban.
Mivel az olimpián – mind a három fogásnemben – csak hat súlycsoport vehet részt a nyolcból, a
fogásnemenként további két súlycsoportnak 2016-ban először megrendezésre kerül a nemolimpiai
súlycsoportok világbajnoksága, amelynek rendezését Magyarország nyerte el.
A szenior, tehát a veterán korosztálynak az MBSZ az országos bajnokságok, a klubok pedig az egyéb
meghívásos versenyek keretein belül biztosítanak versenyzési lehetőséget. A szenior birkózók fő
versenye az évente megrendezésre kerülő veterán világbajnokság, amelyet a 2015-től a kötött- és
szabadfogás mellett a női szakággal bővítettek ki.
b) a versenyengedéllyel rendelkező felnőtt és szenior sportolókkal kapcsolatos adatok
bemutatása (külön bemutatva a parasportolókat is)
A 2016.06.31-ig kiváltott versenyengedélyek száma szerinti összesítésben 497 felnőtt és 274 szenior
birkózó van Magyarországon. Parasportoló kategória a birkózásban nincs.
2016.06.31-ig kiváltott versenyengedéllyel rendelkezők száma
Felnőtt
Szenior
Parasportoló

497
274
0

c) igazolási, átigazolási szabályok és a sportügynöki tevékenység
Az MBSZ igazolási és átigazolási szabályzata 2011 novemberében került elfogadásra, majd 2016. január
1-étől a nevelőegyesületek védelmére módosítás lépett életbe. Jelen stratégiában a legfontosabb
szabályozásokat emeljük ki. A teljes szabályzat megtalálható a szövetség honlapján:
www.birkozoszov.hu.
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A sportoló igazolása
(1)

A sportoló egy időben legfeljebb egy sportszervezet igazolt birkózója lehet. Az első alkalommal
leigazolt sportoló sportszervezetében – ha a jogszabály, illetőleg e szabályzat által megkövetelt
feltételekkel rendelkezik – azonnal versenyengedéllyel rendelkezik.

(2)

A sportoló igazolását – a sportoló és a sportszervezet közös írásbeli kérelmére - a MBSZ
Átigazolási- és Fegyelmi Bizottsága végzi. A kérelmet a sportolónak és a sportszervezet
képviseletére jogosult személynek kell aláírnia, valamint a sportszervezet hivatalos
bélyegzőjével kell lepecsételni. Az átigazolási ügyek intézésére a bizottság saját hatáskörében
„eljáró ügyintézőt” jelölhet ki.

Külföldi sportoló igazolása: Magyar állampolgársággal nem rendelkező, illetve a kettős állampolgárságú
sportoló igazolására – a 4.§-ban foglaltakon túl – akkor kerülhet sor, ha a honos (UWW-tagszövetséggel
rendelkező) birkózószövetség erre engedélyt ad, és a sportolót valamely magyar sportszervezet igazolni
kívánja. Igazolás esetén a sportoló külföldi sportszervezeti tagsága megszűnik.
Ha az igazolni kívánt sportoló nem volt tagja külföldi sportszervezetnek, erről nyilatkozatot kell benyújtania
az MBSZ részére. Ezt a nyilatkozatot az állampolgársága – ennek hiányában utolsó lakóhelye – szerinti
(UWW- tagsággal rendelkező) nemzeti szövetségtől kell beszereznie.
Az MBSZ által kiírt csapatbajnokságokon magyar állampolgársággal nem rendelkező sportoló csak
vendégjátékosként, az MBSZ külön engedélyével versenyezhet, amennyiben erre a versenykiírás
lehetőséget biztosít.
A sportoló átigazolásának folyamata:
Az átigazolás a sportoló, az átadó és az átvevő sportszervezet közös írásbeli kérelmére történik.
Az átigazolási lap (kérelem) a kiállítás időpontjától számított 30 napig érvényes. Az átadó és az
átvevő sportszervezet az átigazolási lapot akkor is köteles cégszerű aláírással záradékolni, ha –
sportszerződéssel rendelkező amatőr sportoló esetében – a nevelési költségtérítés összegében
nem tudnak megállapodni.
Az átigazolási kérelmet, illetve az átigazolási lapot két példányban, a bizottsághoz kell benyújtani.
Egy sportolónak egy másik sportszervezetbe történő átigazolásakor minden esetben érvényesíteni
kell a versenyengedélyét.
Átigazolási szabályok és tilalmak:
A sportszerződéssel rendelkező amatőr sportoló a sportszerződés érvényessége alatt csak a
sportszervezet hozzájárulásával igazolható át másik sportszervezethez.
A sportszervezet a hozzájárulás megadását nevelési költségtérítés megfizetéséhez kötheti.
A sportszerződés érvényessége alatt az amatőr sportoló csak hozzájárulásával igazolható át más
sportszervezetnek. Az amatőr sportoló a hozzájárulás megadását térítés megfizetéséhez nem
kötheti. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis.
Átigazolási időszak: Átigazolások lebonyolítására december 1-től január 31. 24.00 óráig van lehetőség.
Csapatbajnoki szereplés szempontjából saját játékosnak csak az a sportoló tekinthető, akinek az
átigazolása a tárgyév január 31-ig megtörtént. Az ezen időpont után átigazolt sportolók a
csapatbajnokságon csak vendégjátékosként szerepelhetnek.
Sportügynöki tevékenység a sportágban nem jellemző, a versenyző magát képviseli. Az egyesületek
közötti mozgás, átigazolás kevés, nem számottevő, így sportügynöki tevékenységet sem igényel. Az
elmúlt években igényként felmerül és megvalósítását célul tűzte ki a sportág, hogy kiemelkedő versenyzői
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márkaépítését, szerepléseit, szponzorációit sportmenedzserek szervezzék, ezzel megkönnyítve a
sportoló eligazodását ezen a területen.
d) a versenynaptár tervezési és megvalósítási folyamatának leírása, kiemelve a
sportágspecifikus sajátosságokat
A sportnaptár tervezési és szervezési feladatait a szövetség látja el. Ennek alapja a nemzetközi
versenynaptár, a hazai események a nemzetközi versenyekhez igazodnak, a felnőtt- és utánpótlásversenyek esetében egyaránt.
A sportágban tavaszi és őszi szezont különböztettünk meg. A szövetség a tervezés során nyitott, és
feltérképezésre kerülnek a helyi igények is, amelyek színesítik a versenysorozatokat.
Kadet korosztályokban a versenyzők mindkét fogásnemet gyakorják, űzik, ennek célja, hogy mindkét
szakág fejlődőképes legyen. Az összefüggő egy év egy fogásnem érdekében, két egymás követő szezont
birkóznak azonos fogásnemben. A versenyek kialakítása is ehhez igazodva történik.
A helyi szervezetek által rendezett meghívásos versenyek, gálák, emlékversenyek jól illeszkednek a
versenynaptárhoz, a szabad hétvégeken kiegészítő versenyekként működnek.
1.5

Utánpótlás-nevelés
a) az utánpótlás-korosztályok sportági versenyrendszerének bemutatása (országos
korosztályos versenyrendszerek száma, struktúrája, regionális bajnoki rendszer struktúrája,
sportszakmai bonyolítási rendje)

Gyermek korosztály (1-9 éves)
2016-tól újra megrendezésre kerül ennek a korosztálynak a grundbirkózó diákolimpia, amelyet az MBSZ
a Magyar Diáksport Szövetséggel karöltve koordinál. Ezen kívül az egyesületek más utánpótlásversenyekkel egybekötve gyermekgálákat (házi versenyeket) szerveznek ezen korosztálynak.
Diák II. korcsoport (10-11 éves)
A Diák II-es korosztálynak a versenyrendszerét már tartalmazza az országos versenynaptár. A területi
versenyeken kívül két fő versenyük van mindhárom fogásnemben (kötött- és szabadfogásban, valamint
női birkózásban): a Diákolimpia és a Magyar Bajnokság.
Diák I. korcsoport (12-13 éves)
Ennek a korcsoportnak a területi bajnoksággal, valamint a területi csapatbajnoksággal kezdődik minden
évben a versenyrendszere, mind a tavaszi, mind pedig az őszi időszakban. A területi csapatbajnokságon
a hat területről feljutó 19 csapat megmérkőzik a csapatbajnoki döntőben. Ezek után következik az egyéni
rangsorverseny. A Diákolimpiára a területi és az első rangsorverseny alapján lehet kvalifikálni. A
Diákolimpia után ismét egy területi bajnokság, majd egy rangsorverseny következik. A Magyar
Bajnokságon öt egyéni verseny alapján – súlycsoportonként – a legjobb 16 versenyző jogosult az
indulásra.
Serdülő korcsoport (14-15 éves)
Ennek a korcsoportnak a versenyrendszere megegyezik a Diák I-es korcsoportéval.
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Kadet korcsoport (16-17 éves)
A fogásnemek szövetségi kapitányai által meghatározott 2-3 rangsorverseny, valamint az Országos
Bajnokság kerül megrendezésre. Az e versenyek eredményei alapján kialakított válogatott keret már
összemérheti tudását nemzetközi szinten is a Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) által szervezett
Európa- és Világbajnokságon, amelyek évente kerülnek megrendezésre. Ezek jelentik a legfőbb versenyt
ennek a korosztálynak, ugyanakkor egyéb nemzetközi felkészítő versenyeken is részt vesznek. 2010ben bevezették e korosztály számára a négyévente megrendezésre kerülő Ifjúsági Olimpiát is.
Junior korcsoport (18-20 éves)
Versenyrendszere megegyezik a kadet korosztály versenyrendszerével.
b) a versenyengedéllyel (és amennyiben a sportági szövetség azt lehetővé teszi, a konkrét
feltételek ismertetése mellett a rajtengedéllyel) rendelkező utánpótlás-korú sportolókkal
kapcsolatos főbb számszerűsíthető mutatók bemutatása; száma (külön bemutatva a
parasportolókat is)

Mutatók
versenyengedéllyel rendelkező utánpótlás
létszám
ezen belül
(korosztályok szerinti bontásban):
újonc 10 év alatti
diák II 10-11 éves
diák I 12-13 éves
serdülő 14-15 éves
ifjúsági 16-17 éves
junior 18-20 éves
egyéb
(versenyengedéllyel nem rendelkező)
regisztrált utánpótlás korú létszám
Parasportolók a birkózásban nincsenek.

2016.06.31. (fő)
3646
640
840
799
649
388
330
Óvodai birkózó programunkban
31 klub 59 csoportban foglalkozik
óvodás korú csoportokkal,
létszámuk (átl.): 12-15 fő/csoport.
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Az alábbi táblázat illusztrálja a KSF támogatás egyesületekre vonatkozó hatását a birkózást választó
fiatalok létszámának növekedésére.
Versenyengedéllyel rendelkező sportolók száma (fő)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

ÖSSZESEN

2203

2372

2548

2857

4827

4720

felnőtt

244

285

274

311

528

569

U-23

32

29

23

23

55

50

U-22

38

40

40

38

58

57

U-21

42

41

46

38

78

75

U-20

58

57

54

44

90

92

U-19

67

62

49

44

125

119

U-18

73

100

78

67

161

150

U-17

106

105

114

116

201

184

U-16

127

148

157

168

226

215

U-15

166

188

173

158

273

293

U-14

207

195

190

196

340

363

U-13

217

205

202

228

409

380

U-12

198

236

241

269

389

480

U-11

222

241

277

301

470

468

U-10

195

209

276

330

449

435

U-9

110

113

185

241

359

359

U-8

61

70

103

150

342

293

U-7

27

31

47

101

219

124

U-6

13

17

19

34

55
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c) igazolási, átigazolási szabályok, a kiskorúak védelme érdekében meghozott sportági
szövetségi szintű intézkedések bemutatása
Az utánpótlás esetében is az MBSZ igazolási, és átigazolási szabályzata érvényes, amely 2011
novemberében került elfogadásra, majd 2016 január 1-étől a nevelő egyesületek védelmére módosítása
lépett életbe. Jelen stratégiában a legfontosabb szabályozásokat emeljük ki. A teljes szabályzat
megtalálható a szövetsége honlapján: www.birkozoszov.hu.
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A nevelő egyesületek védelmében hozott 2016 januári szabálymódosítás:
A nevelő egyesületek védelme, segítése, munkájának elismerése érdekében minden olyan átigazolásnál,
ahol a nevelő (legelső) egyesületben versenyzőként eltöltött legalább 3 évet az átigazolni szándékozó
sportoló, az átigazolás utáni három teljes naptári év végéig az általa szerzett egyesületi rangsorpont
kötelezően megfeleződjön a nevelő egyesület és az új egyesület között. (Ez csak az első átigazolásra
érvényes) Egy sportoló egy másik sportszervezetbe történő átigazolásakor - a két sportszervezet közös
akaratával egyezően – lehetőség van arra, hogy új sportszervezetének neve mellett megjelenítse régi
sportszervezetének nevét is. Ez a lehetőség kizárólag névhasználatra vonatkozik, jogilag teljes
egészében az új sportszervezetének versenyzője. Egy ilyen kettős névhasználati lehetőségre két
sportszervezet ill. a versenyző (18 év alatt törvényes képviselője) írásbeli megállapodása alapján van
mód. A megállapodásnak tartalmaznia kell a kettős névhasználat időtartamát.
Speciális átigazolási szabályok általános-, közép-, és felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók számára:
- Az általános-, közép-, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatára felvételt nyert amatőr
sportoló tanulmányainak megkezdését megelőző augusztus 1-től, 6 hónapon belül szabadon
sportszerződéssel rendelkező amatőr sportoló esetén nevelési költségtérítés megfizetése nélkül –
átigazolható annak az oktatási intézménynek a sportszervezetébe, amelyben a tanulmányait folytatja.
Ugyanez a szabály érvényes lakóhelyváltás miatti tanulmányi hely megváltoztatása esetére is.
- Amennyiben az oktatási intézmény nem rendelkezik sportszervezettel, az amatőr sportoló az
intézményhez legközelebb eső sportszervezetek közül választhat, feltéve, hogy az oktatási
intézmény közigazgatásilag más helységben található, mint a sportoló sportszervezete.
Kiskorúak védelmében hozott intézkedések:
- A Magyar Birkózó Szövetség etikai kódexszel rendelkezik, amelyben a kiskorúak fokozott
odafigyelésére és védelmére is kitér.
- Fontos eleme a kiskorúak védelmének a szülőkkel folytatott megfelelő szintű és gyakoriságú
kommunikáció, amelynek egyik rendszeres módja a szervezett szülői értekezletek.
- A Magyar Birkózó Szövetség edzői erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkeznek.
- Az edzők kiválasztására kiemelt figyelmet szentelünk és munkájukat folyamatosan ellenőrizzük.
Panasz esetén a szülő vagy a versenyző a szövetség fegyelmi bizottságához fordulhat.
A kiskorúk védelme minden esetben kiemelt figyelmet érdemel és a szövetség célja a megelőző
tevékenység.
d) a sportági szövetség utánpótlás-nevelés fejlesztési koncepciójának tartalma és a végrehajtás
állása a kitűzött célok és időintervallumok vonatkozásában (eredmények ismertetése, rövidközép-, és hosszú távú célok bemutatása)
A sportág utánpótlás fejlesztési koncepciójának alapja egy Központi Birkózó Akadémia létrehozása
Csepelen. Az akadémia célja a centralizált tehetséggondozás, amelyet a nemzetközi tapasztalatok is
alátámasztanak.
Az akadémia célja, hogy a Mr. Tus birkózó iskola jó gyakorlatait (Módos Péter és Lőrincz Tamás az iskola
legnagyobb sikerei) továbbvigye, azonban a „gyermekbetegségeit” levetkőzve, a kiemelkedő tehetségű
14-15 éves versenyzők számára olyan nemzetközi szintű környezetet, szakmai munkát és tanulási
lehetőséget biztosítson, ahol „gondolkodó, eredményes bajnokok” születhetnek. A jövő „gondolkodó
bajnokai” egy sikeres pályafutás után az élet számos területén megállhatják a helyüket és példaképként
állíthatóak a jövő ifjú sportolói elé.
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Az akadémia missziója ennek alapján a „gondolkodó birkózók” nevelése. A szakmai munkán túl kiemelt
figyelmet kap a sportolók oktatása és nevelése. Ennek tükrében együttműködéseket alakítunk ki
gimnáziumokkal és szakközépiskolákkal, továbbá lehetőséget teremtünk a sportolóknak a felsőfokú
végzettség megszerzésére (Testnevelési Egyetem – edzőképzés, illetve egyéb felsőfokú szakképzés).
Az akadémia kollégiumi elhelyezést biztosítana sportolói számára, ahol a megfelelő egészséges
táplálkozásra is lehetőség nyílna.
Az akadémia sikeres működtetése segítségével a sportág elismertsége és presztízse, a jövő sportolói
számára értelmezhető vonzereje növekedhet. A tehetséges sportolók számára hosszabb távon biztos
életutat nyújthat az akadémia adta lehetőség. A bentlakásos, zárt akadémiai rendszerben a szülők
számára igazolható, hogy a tehetség kiváló szakmai kezekbe kerül, nem „kallódik el”, mert a birkózópályafutás mellett a gyermek nevelése, taníttatása és mentális fejlesztése is kiemelt figyelmet kap.
1.6.
Testnevelés, iskolai fizikai aktivitás és diáksport, valamint, felsőoktatási (egyetemi/főiskolai) sport
a) a testnevelés és sport műveltségterületen implementálható sportági programok bemutatása
A Magyar Birkózó Szövetség egyre több egyesület bevonásával minden évben részt vesz a Nagy
Sportágválasztón, ahol célunk minél több fiatallal megismertetni és megszerettetni sportágat. Ez a
kezdeményezés évről évre sikeresebb: már nem csak Budapesten, hanem az ország több városában
megrendezésre kerül. A rendezvény nagy segítséget nyújt mind a budapesti, mind a vidéki
egyesületeknek a gyermekek sportágba való integrálásába. Megismerteti a gyermekekkel a mindennapos
testmozgás fontosságát, és az egészséges életmódra való nevelést segíti.
b) a sportági szövetség és a sportági szövetségi versenyrendszerben részt vevő
sportszervezetek és az oktatási intézmények közötti együttműködések bemutatása
A Magyar Birkózó Szövetség és a Magyar Diáksport Szövetség együttműködésének köszönhetően az
MBSZ versenynaptárába bekerült a Birkózó Diákolimpia, valamint a Grundbirkózó Diákolimpia. Ezeken a
versenyeken az iskolájukat képviselik a versenyzők, és az iskolájuknak viszik a pontot, de az MBSZ saját
olimpiai pontrendszerébe is beleszámítja a versenyzők itt elért helyezéseit. A diákok a továbbtanulásnál
plusz felvételi pontokat kapnak az ezeken a versenyeken elért helyezéseik után.
c) a tehetséggondozást szolgáló és kettős karrier programok helyzete a sportágban
2016-ban együttműködési megállapodás született a Magyar Birkózó Szövetség és a Testnevelési
Egyetem között. A megállapodás új eleme, hogy a 18-23 éves korosztálynál előtérbe kerül a duális
képzés. Ennek kertében a sportolók a sport mellett megtanulják a sportágukkal kapcsolatos szakmai
ismereteket, ezzel segítve egy kezdődő életpályamodell kialakítását.
d) a lemorzsolódás kezelése a sportágban, átjárhatóság a szabadidősport irányába
A lemorzsolódás veszélye az iskolaváltási időszakokban a legnagyobb. A Magyar Birkózó Szövetség ezt
egy Életpálya-programmal tervezi kiküszöbölni. A legtehetségesebb sportolókat egy akadémiai
rendszerbe szeretnénk bevonni és a továbbtanulásukat megoldani. Ezzel a programmal több sportolót
lehetne megtartani sportágunknak, csökkentve a lemorzsolódást.
e) a sportági versenyrendszerek és a diákolimpiai versenyrendszer kapcsolatrendszere,
sportági sajátosságok bemutatása (ideértve a sportági szövetség által a diákolimpia
rendszerén kívül, de a köznevelés intézményrendszerében részt vevők részvételével
szervezett sportági szövetségi programok, versenyek bemutatását)
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Hivatkozva az 1.6. b pontra.
f) a sportági versenyrendszerek és az egyetemi-főiskolai versenyrendszer kapcsolatrendszere,
sportági sajátosságok bemutatása, továbbá a sportág és a szervezett hallgatói
szabadidősport programok közötti szakmai kapcsolatrendszere bemutatása
A Magyar Birkózó Szövetség jó kapcsolatot ápol a Magyar Egyetemi és Főiskolai Szövetséggel. Minden
évben megrendezésre kerül a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság (MEFOB), és részt
veszünk a főiskolás világbajnokságokon is. A vb-részvételek mellett 2014-ben Magyarország rendezte a
világbajnokságot és a jövőben is pályázik a rendezési jog megszerzésére. E versenyek létszáma évről
évre növekszik annak köszönhetően, hogy egyre több birkózó tanul tovább felsőoktatási intézményben.
g) együttműködés a diák- és hallgatói, valamint a szabadidősportért, tömegsportért felelős
szervezetekkel
A Magyar Birkózó Szövetség rendszeresen együttműködik a gimnáziumi tanulókkal és egyetemi
hallgatókkal, önkéntes tevékenységet kínálva részükre. A sportág rendezvényein nagy segítséget jelent
az önkéntesek közreműködése. Ezáltal a hallgatók beleláthatnak a sportág rendezvényeivel kapcsolatos
feladatokba, és olyan gyakorlati tudásra tehetnek szert, mely a későbbiekben hasznukra válhat.

1.7.

Oktatás, képzés, továbbképzés, szakképzés, képesítések a sportágban
a) a sportszakember (edzők és versenybírók, technikai személyzet) háttér bemutatása
(számszerűsíthető mutatók, alap-, közép-, és felsőfokú végzettségűek szerinti bontásban –
külön bemutatva az egyetemi/főiskolai végzettséggel rendelkező szakembereket, az OKJ
rendszerében végzett szakembereket, külön megjelölve a nemzetközi bírókat is

Az alábbi táblázat tartalmazza a KSF-támogatásban részesülő státuszban dolgozók számát, a
foglalkoztatás típusa szerint, valamint az edzők végzettségét a végzettség szintje/típusa szerint. A
képesítés megszerzésének módjáról, valamint a technikai személyzet képzettségéről nem áll
rendelkezésre információ.

KSF-támogatásban státuszok, 2015.
főállású ( teljes munkaidő)

29

főállású ( rész munkaidő)

9

mellékfoglalkozás

41

megbízási jogviszony

154

összes státusz

233
Edzők végzettsége
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44 fő

oktató

112 fő

edző

35 fő

szakedző

4 fő

mesteredző

19 fő

testnevelő tanár

214 fő

összesen

29 fő beiskolázva különböző edzői képzésekre
a 2015-16 tanévben
Versenybírók és technikai személyzet létszáma
Nemzetközi bírók
Országos elsőosztályú bírók
Országos másodosztályú bírók
Országos harmadosztályú bírók
Szenior bírók (65 év felettiek)
Titkárok

13 fő
9 fő
19 fő
29 fő
16 fő
19 fő

b) a sportszakember képzés és továbbképzés helyzete (OKJ-s, egyetemi/főiskolai, magyar,
illetve nemzetközi szövetség által szervezett képzések)
A rendszerváltás után megszűnt a Testnevelési Főiskola kizárólagossága az edzőképzés terén. A
felsőfokú képzések változatlanul jó színvonalon működtek tovább, azonban az alap-, és középfokú
képzések kevés kivételtől eltekintve kevésbé nyerték el a szakma elismerését, az itt végzett fiatalok
tudásszintje vonatkozásában.
Az MBSZ az elmúlt két évben külön alapból 2015-ben 29 fő, 2016-ban 24 fő különböző szintű képzését
támogatta.
c) a sportági szövetség szerepe a sport területén folyó képzési programokban (a jelenlegi
feladatok és a tervezett jövőkép ismertetése)
A Magyar Birkózó Szövetség együttműködési megállapodást írt alá a Testnevelési Egyetemmel a
szakemberképzés továbbfejlesztéséről. Ezen felül megmaradnak az OKJ-s képzések is országos szinten,
amelyek alap- és középfokú végzettséget biztosítanak.
Az MBSZ célul tűzte ki, hogy azon testnevelő tanárok, akik edzői végzettséggel is rendelkeznek, a
nemzeti alaptantervben szereplő, birkózást érintő továbbképzéseknek aktív közreműködői legyenek.
d) a sportági szövetség képesítési szabályzatának ismertetése a sportági képzés,
továbbképzés szempontjából, különös figyelemmel a sportszakember sportági szintű
meghatározására, és az egyes korosztályokban a sporttevékenység ellátásához szükséges
képesítési szint ismertetésére
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A sportágban a következő képesítésekkel vehetnek részt a szakemberek:
- OKJ-s alapfokú sportoktatói,
- középfokú edzői képesítéssel,
- szakedzői képesítéssel és
- testnevelő-edző képesítéssel.
E végzettségek bármelyikének meglétével végezhető edzői munka sportágunkban. Minden évben az
MBSZ továbbképzést tart a végzett szakemberek részére.
e) önkéntesek jelenléte a sportágban (önkéntesek száma, életkora, képzése)
Az önkénteseket a hazai kiemelt nemzetközi versenyeinken rendszeresen alkalmazzuk az előírások
szerint. A 14-16 év közötti középiskolás tanulókat a kötelezően előírt 50 óra közösségi munka keretein
belül foglalkoztatjuk. A felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók pedig sportszakmai gyakorlaton
vesznek részt.
1.8.

Egészségvédelem a sportág révén
a) a szabadidősportban való részvételt fokozó kezdeményezések, programok bemutatása

A birkózás jellegéből adódóan nem kifejezetten szabadidősport, ennek ellenére és a közösségben
betöltött szerepéből adódóan résztvevője olyan programoknak, ahol a sportág népszerűsítésen túl a
szabadidősport jellege is bemutatásra kerül.
Azokban a falvakban, kisvárosokban, ahol a közösségi élet meghatározó tényezője a birkózás, a
társadalmi rendezvényeken, falu- és városnapokon bemutató mérkőzéseket, sportág-kipróbálási
lehetőségeket szerveznek a helyi szervezetek.
A Magyar Birkózó Szövetség pedig a Nagy Sportágválasztó programján vesz részt a klubok
támogatásával a fővárosban és vidéken egyaránt.
A sportág célja a széles tömegbázis kialakítása, ezért a birkózás egyszerűsített formáját mutatja be az
érdeklődőknek. A grundbirkózás az alaptanterv része, mivel eszköz- és helyigénye csekély, valamint
szabályrendszere egyszerű. A strandbirkózás a küzdősportunk nyári megjelenési formája, amely minden
életkorban űzhető, az egyszerű szabályrendszerének és sajátos hangulatának köszönhetően. A
Grappling egy újabb önmegvalósítási forma, amely a birkózást ötvözi más küzdősport-irányzatokkal; főleg
a fiatal felnőttek körében kedvelt.
b) az egészségfejlesztő fizikai aktivitást/testmozgást szolgáló programok jelenléte a sportágban
általában
A rendszeres fizikai aktivitás szerepe az egészséges életmód kialakításában megkérdőjelezhetetlen. A
szakértelemmel kiválasztott sporttevékenység nemcsak a betegségek megelőzésében, de azok
kezelésében és rehabilitációjában ugyanúgy alkalmazható, mint a személyiségfejlesztésében és a
megfelelő életpálya és életvezetés kialakításában. A küzdősportok – és különösen a birkózás – rendkívül
alkalmasak erre a célra. A birkózásban az erő, az állóképesség és a koordinációs képességek fejlesztése
egyaránt helyet kap.
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Ezzel összefüggésben megfontolandó lenne a birkózást már az iskolák alsó tagozataiban a tantervbe
felvenni olyanok számára, akik testi adottságaik révén erre alkalmasak. Ebből meríthetne a birkózósport
egy szélesebb bázist, s emellett növekedne azon gyerekek száma, akik testileg megerősödve,
személyiségükben fejlődve egy egészséges társadalom alapját képeznék. Ez egyúttal a kábítószerfogyasztás prevencióját is segítené.
A birkózósportban alkalmazott edzéstechnikák egyes elemei közvetlenül átemelhetők a mindennapi
testmozgásba: a mély-hátizmok rendszeres erősítése a felnőtt korban gyakori derékfájás megelőzésére,
az ízületeket áthidaló izmok célzott fejlesztése az ízületi fájdalmak kezelésére, az egyensúly-fejlesztő
technikák, proprioceptív képességek fejlesztése az anyagcsere-betegségek megelőzésére hathat
pozitívan.
A birkózás a szenior korosztály számára is egészségvédő hatással bír. Túl azon, hogy számos szenior
világverseny kerül évente megrendezésre, a mindennapi életben is vannak olyan területek, ahol a
birkózásban használatos felkészítési technikák alkalmazhatók. Csökkenhet az izomvesztés üteme,
valamint a hajlékonyság növelésével csökken az esésekből származó sérülések száma. A birkózásban
az egyik legalapvetőbb technika a sérülés nélküli esés kivitelezése.
A Magyar Birkózó Szövetség az általa szervezett versenyek által hívja fel a figyelmet a sportág
egészségfejlesztő hatásaira.
c) az aktív időskor és generációk közötti párbeszéd a sportágban (felnőttek egészségfejlesztő
testmozgása, családi sport, generációk közötti sport, szenior sport)
A birkózósportban kiemelkedő jelentősége van a tapasztalatok fizikai átadásának, ezért a szenior korú, a
sportághoz kötődő embereket országszerte, a legkisebbtől a legnagyobb klubokig szívesen látják.
Részvételük közösségformáló, a fiataloknak példaként állíthatók. Közülük a vállalkozó szelleműek, és
megfelelő állapotban lévőkből többen elindulnak az alacsonyabb osztályú csapatbajnokságokon is.
A szenior, tehát a veterán korosztálynak az MBSZ az országos bajnokságok, a klubok pedig az egyéb
meghívásos versenyek keretein belül biztosítanak versenyzési lehetőséget.
A nemzetközi szövetség pedig évente rendez hivatalos világbajnokságot, a magyarok rendszeres
részvételével. 2011-ben Magyarország volt a rendezője a veterán világbajnokságnak.
d) a sportot rekreációs céllal űzők száma, alakulása
2015-ben az összes kiváltott engedély 4720 darab volt.
Ebből különböző korosztályos bajnokságokon 3114 induló volt. Ez a szám tartalmazza a felnőtt NB I, NB
II szereplőit. Árnyalja a képet, hogy egy-egy korosztályban mindkét fogásnemben – főként utánpótlásban
– 70%-ban ugyanazok az indulók.
1600 regisztrált versenyengedéllyel rendelkező szakosztályi tag nem indult korosztályos bajnokságon,
ebből 782 fő 10 év alatti, ezáltal nem volt számára bajnokság.
A fennmaradó regisztrált 818 fő az, aki rekreációs céllal űzi a birkózást.
e) együttműködés a szabadidősport-, tömegsport-szervezetekkel, helyi önkormányzatokkal.
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A Magyar Birkózó Szövetség kiemelkedő együttműködő partnerei a sportág népszerűsítésében,
tömegbázisának növelésében:
- Nagy Sportágválasztó program Budapesten és számos vidéki városban egyaránt
- Magyar Diáksport Szövetség (Birkózó Diákolimpia és Grundbirkózó Diákolimpia szervezése)
- Testnevelési Egyetem
- Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség
- Helyi önkormányzatok, ahol meghatározó birkózó klubok működnek
1.9.

Társadalmi befogadás a sportágban és a sportág által
a) fogyatékossággal élők helyzete a sportágban (adaptált fizikai aktivitás, adaptált sport);

Mivel a birkózás egy nagyon összetett aciklikus mozgásforma, ezért bizonyos fogyatékosságok kizárják
e sportág művelését. Gyengénlátók és hallássérültek számára adaptálható a birkózás.
A birkózás nem parasport, így sem kultúrája, sem hagyománya nincs a fogyatékosok sportjának.
Néhány pozitív példa megjelenik a sportágban: Godó Kitti a felnőtt női válogatott volt tagja hallássérültként
versenyzett, ma pedig edzőként dolgozik.
A magyar birkózótársadalom nagyon nyitott közösség, amely befogadó, azonban a szükséges
egészségügyi és segítő hátérrel nem rendelkezik.
Enyhén értelmi fogyatékos vagy viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek esetében a sportág tud fejlődést
nyújtani, és erre már vannak pozitív példák is.
b) a nők helyzete a sportágban (képviselet)
Birkózásban külön szakág áll a nők versenyeztetésének rendelkezésére, mely az olimpiai programban is
szerepel. 2016-ban június 31-éig 652 nőnek váltottak ki versenyengedélyt.
A nők számára külön, a nemzetközi szabályokhoz igazodó versenyrendszer van, amely teljesen
egyenjogú a férfiakéval. Magyarországon jelenleg a női szakág dinamikus fejlődésben van, a szövetség
stratégiai célja ennek további fejlesztése. A toborzó rendezvényeken külön figyelmet szentelünk a női
utánpótlás meggyőzésére és megtartására. A női szakág a világversenyeken szinte mindig
eredményesen szerepel. A női szakág első magyar világbajnoka Sastin Marianna (2013.).
A nők szerepe a versenyzőkön túl a birkózó szövetség és a versenyek működésében is megjelenik. 5 női
bíró, valamint 14 női titkár tevékenykedik a versenyek lebonyolításábvan.
c) a kisebbségek, a veszélyeztetett vagy más hátrányos helyzetben lévő csoportok helyzete a
sportágban
A birkózótársadalom rendkívül befogadó és nyitott, ezáltal kitörési pontot is nyújt a kisebbségek vagy a
hátrányos helyzetben lévő csoportok számára. A birkózás esélyegyenlőséget biztosít mindenkinek.
A sportág műveléséhez csekély felszerelés szükséges, és a vidéki klubok igyekeznek a tagdíjakat is
alacsony szinten tartani, hogy a sportolás mindenki számára elérhető legyen.
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Magyarország elmaradottabb településein a birkózás nem csak sport, hanem esélyt és lehetőséget jelent
a jobb életre, a közösséghez tartozásra. A klubok érzik ennek felelősségét, és működésükben hangsúlyt
fektetnek a hátrányos helyzetű sportolók segítésére.
Az akadémia létrehozása a hátrányos helyzetű, kiemelkedő tehetségű sportolók számára hatalmas
lehetőséget kínál, és stabil hátteret biztosít a jövőben.
d) a határon túli magyarok sporttevékenységének támogatása (szakmai együttműködések,
programszervezés)
A határon túli magyarok sporttevékenységének támogatásában kiemelkedő jelentőségű a Fonyódi NIKÉ
Sportegyesület Magyar Sportakadémia működése. A kárpát-medencei sportprogram célja a kárpátmedencei magyar közösségek nemzettudatának erősítése, az összetartozás érzésének kölcsönös
fejlesztése, a határon innen és túl élő magyar diákok együttműködése révén. A Niké Sportegyesület
birkózó szakosztállyal is rendelkezik. A program keretében a határontúli diákok fonyódi részképzésben
vesznek részt, majd a visszautazás után folyamatos a kapcsolattartás és a versenyek szervezése.
Nyaranta pedig nyári táborok szervezésére kerül sor.
1.10 Az erőszak és az intolerancia megelőzése és az ellenük folytatott küzdelem a sportágban
a) nézők által elkövetett erőszakos cselekmények és rendbontások statisztikai bemutatása az
elmúlt 4 év vonatkozásában
A birkózótársadalom rendkívül összetartó közösség, ennek következménye, hogy hosszú évtizedekre
visszamenően nézői rendbontás egyáltalán nem történt.
b) a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formáinak és megnyilvánulásainak helyzete,
valamint az ilyen jelenségek elleni sportági szövetségi szintű fellépés eszközeinek
ismertetése
Sportágunkban a rasszizmus és az idegengyűlölet nincs jelen, ezért szankcionáló szabályzatunk sincs.
Panasz esetén a fegyelmi bizottság tárgyalhatja az ügyet.
c) a sportági biztonsági szabályzat elfogadásának időpontja, biztonsági felelős személyének
megjelölése, feladatkörének leírása
A rendezvények szervezési biztonsági szabályozása alá nem tartoznak a versenyeink, ezért nincs
biztonságért felelős személy sem.
d) a sportági szövetség és a szurkolók kapcsolatrendszerének bemutatása
A birkózósportban a szurkolói magot általában az aktív, valamint volt birkózók, családtagjaik és azok
baráti körei alkotják, ezért versenyen való atrocitások nem szoktak történni. A szövetség honlapján és a
közösségi oldalakon minden információ megtalálható a versenyekről, ezáltal a szurkolói kör eldöntheti,
mely versenyekre látogat ki.
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A sportág, mind szövetségi, mind helyi, klubszinten a közösségi média által igyekszik a sportág „rajongói”,
vagyis követő bázisának szélesítésére.
Potenciálisan belőlük válhat szurkoló, aki a tévében vagy a közösségi média felületein közzétett tartalmak
kapcsán kedvet kap a helyszínen történő szurkoláshoz is.

1.11 A dopping elleni küzdelem a sportágban és a sportfegyelmi felelősség rendszere
a) a doppingolás elleni küzdelemmel összefüggő szövetségi gyakorlat ismertetése (statisztikai
adatokkal alátámasztott módon annak bemutatása, hogy a sportágban az elmúlt 4 évben
hány doppingeset történt, azokkal kapcsolatban milyen szankciók kerültek alkalmazásra)
A Magyar Birkózó Szövetség nyilvántartja a felnőtt és a legidősebb utánpótlás korosztályba tartozó
nemzeti válogatott keret tagjait, akiknek bejelentés alapján doppingellenőrzést kérünk a Magyar
Antidopping Csoporttól mind a felkészülési időszakban, mind a versenyek során. Ez azt jelenti, hogy az
edzőtáborok alkalmával szúrópróba szerűen doppingellenőrzést rendelünk. Sportágunkban az elmúlt
négy évben nem történt dopping eset.
b) a sportági szövetség doppingellenes szakmai programjának rövid bemutatása (az elmúlt évi
beszámoló kivonatolásával), továbbá a jövő évi tervek ismertetése
Valamennyi válogatott kerettag doppingellenőrzésére legalább egy alkalommal kerül sor. Azokat a
sportolóinkat, akik a nemzetközi kvalifikációs versenyen, ill. az Eb-vb alkalmával nem kerülnek
doppingellenőrzés alá, a felkészítő edzőtáborok alkalmával ellenőriztetjük.
Az Európa-bajnokságokon induló versenyzők ellenőrzésére az indulásukat megelőző edzőtáborokban
kerül sor.
Évente egy alkalommal, az Eb előtti tatai edzőtáborozás során doppingellenes felvilágosító, nevelő
előadást tartunk a versenyzőknek és edzőknek az Antidopping Csoporttól felkért szakember
segítségével.
Nagyon jó a kapcsolatunk mind a magyar, mind a külföldi doppingellenes csoporttal. Bízunk abban, hogy
a jövőben is kapcsolatunk zökkenőmentes marad, mely garantálja a tiltott szerek használata nélküli
eredményes sportolást.
c) a sportági szövetségi doppingellenes szabályzat elfogadásának időpontja, a sportági
szövetségi doppingellenes koordinátor megjelölése, feladatkörének bemutatása;
A Magyar Birkózó Szövetség 8/2005 elnökségi határozatszámon elfogadott doppingellenes szabályzatát
2015. évben a Magyar Antidopping Csoport kérésére frissíteni kellett. Az MBSZ ennek eleget téve új
doppingellenes szabályzata elkészült, melyet 25/2015-ös határozat számon az MBSZ elnökség
elfogadott és felkerült a honlapra. A szövetség doppingellenes koordinátora, dr. Bakanek György
doppingfelvilágosító, -nevelő és -megelőző előadásokat tart a válogatott sportolóknak folyamatosan.
d) annak statisztikai bemutatása, hogy a sportági szövetség és a sportági szövetség
tagszervezetei az elmúlt 4 évben hány alkalommal vettek részt a HUNADO által szervezett
felvilágosító, nevelő célokat szolgáló országos konferencián, továbbképzésen
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Szövetségünk az elmúlt négy évben minden alkalommal részt vett a HUNADO által szervezett
felvilágosító nevelő célokat szolgáló országos konferenciákon és továbbképzéseken. Ez évente egy
kétnapos konferenciát jelent. Olimpiai évében négy alkalommal egynapos konferenciák kerülnek
megrendezésre. Ezen kívül a Magyar Birkózó Szövetség minden évben egy alkalommal az Európabajnokság előtt a Tatai Edzőtáborban tart doppingellenes felvilágosító és nevelő előadást versenyzőknek
és edzőknek egyaránt az Antidopping Csoporttól felkért szakember segítségével.
1.12 A sportversenyek integritása
a) annak statisztikai bemutatása, hogy a sportági szövetség az elmúlt 4 évben hány alkalommal
gyakorolt sportfegyelmi jogkört a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait
megszegő versenyzőkkel, sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben
A sportágra jellemző a szabálykövető magatartás, a fegyelmezett verseny és edzésmunka. Ennek
köszönhetően az elmúlt négy évben összesen négy fegyelmi eljárás került elindításra: egy-egy versenyző
és sportvezető-szülő, illetve két egyesület ellen kellett eljárást lefolytatni
b) a match-fixing (fogadási csalás) ellen, a transzparens, átlátható gazdálkodás biztosítása
érdekében bevezetett sportági szövetségi szintű intézkedések bemutatása
A birkózásban hazai és nemzetközi szinten sem jellemző a sportfogadás. Ez alól kivétel az olimpiai
játékok, melyek mérkőzéseinek kimenetelére lehet fogadásokat kötni.
Magyarországon birkózó sportági sportfogadás nem működik, ezért szövetségi intézkedés sincs rá.
1.13 Együttműködés és kommunikáció, stratégai szakmai partnerségek, (info)kommunikációs és
marketing lehetőségek
A Magyar Birkózó Szövetség új, 2015 januárjában megválasztott vezetése célul tűzte ki többek között a
korábban hiányzó, modern kommunikációs, sajtó- és marketingmunka megteremtését. Ennek érdekében
létrehozta a média- és marketingbizottságot, s összeállított egy tapasztalt sajtócsapatot, amelyben
megmaradtak olyan értékes, magasan kvalifikált kollégák, akik már korábban is dolgoztak az MBSZ-nél,
de ezután sokkal tervezettebben, szervezettebben fejthetik ki tevékenységüket az új koncepció és
irányítás mentén. Az MBSZ együttműködik egy hivatásos kommunikációs céggel, amely a folyamatos
feladatok megoldása mellett a projektmenedzselésben is hatékony segítséget tud nyújtani.
Többtagú stáb munkájának köszönhetően megújult a szövetség honlapjának (birkozoszov.hu), illetve
facebook oldalának tartalomszolgáltatása, napi friss információk jutnak el a felhasználókhoz írásos és
audiovizuális formában egyaránt, kiemelt eseményeink, versenyeink online is követhetők. A Karfiolfül
honlapon pedig a bulvárosabb, könnyedebb hírek jelenhetnek meg. Létrehoztuk a Két váll című televíziós
magazint, amely az M4 Sport közszolgálati csatornán havonta kerül adásba a sportág legfrissebb,
legfontosabb, legérdekesebb információival, legnagyobb alakjaival. AZ MBSZ életre hívta a félévente
megjelenő, prémium minőségű és tartalmú, ingyenes Karfiolfül magazint, amely állandó rovatokkal, a
sportág egykori és mai hőseivel, sikerembereivel, vendégeivel, hazai és külföldi sztárjaival. Jelenleg 2000
példányban nyomtatjuk, s eljut birkózótársadalom tagjain kívül az országos sportvezetéshez, a
médiapartnereinkhez, támogatóinkhoz, a többi sportági szövetséghez. Ilyen színvonalú saját kiadványa,
illetve televíziós magazinja még sosem volt a Magyar Birkózó Szövetségnek.
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Az MBSZ új vezetése többek között a külső médiakapcsolatok megreformálását is zászlajára tűzte, ennek
folyományaként segített néhány szakújságírót ahhoz, hogy a sportág különböző nagy eseményein,
például a világbajnokságon részt vehessen. Ennek is köszönhetően a magyar médiavilág túlnyomó
részével gyümölcsöző kapcsolatot alakított ki a nyomtatott, az online- és a elektronikus médiumok
területén egyaránt. Rendszeres hírleveleink jellemzően megjelennek a különböző orgánumokban az
egyéb, saját készítésű cikkek, riportok, anyagok mellett. Sajtófigyelésünk egyértelműen jelzi a birkózás
fokozott megjelenését, ehhez hozzájárultak esetileg szervezett jótékonysági és egyéb akcióink. Az MBSZ
a sajtóbizottság javaslatára 2015-ben Médiadíjat alapított, amely szintén javította a stratégiai szakmai
partnerséget a sajtóval.
A havi televíziós magazinok és a Karfiolfül-számok színvonalas elkészítése mellett a sportág különböző
kiemelkedő eseményeinek megfelelő kommunikálására is külön hangsúlyt fektetünk programfüzetek
készítésével, sajtótájékoztatók lebonyolításával. A közös cél az MBSZ médiamunkáját XXI. századivá
alakítani, a sportág imázsát javítani, híreinket, információinkat minél több fórumon minél nagyobb
tömegekhez eljuttatni.
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2.

A sportág nemzetközi helyzete
a) a sportág nemzetközi és európai megítélése, trendje (népszerűsége/tömegbázisa növekszikcsökken)

2013-ban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megkérdőjelezte a birkózás olimpiai szereplését. A válságos
helyzet példátlan összefogást eredményezett, az Egyesült Államok, Irán és Oroszország együtt lépett fel
a birkózás érdekében. A sikeres érvelésnek és kampánynak köszönhetően, 2016-ra és 2020-ra is
biztosított a birkózás helye az ötkarikás játékokon.
A birkózás új nemzetközi vezetést kapott, Nenad Lalovics, a nemzetközi szövetség szerb elnöke pedig
először a birkózás történetében NOB-tag lett. Az új vezetés jelentős lépéseket tett a változtatásért, a
nemzetközi birkózás mint márka újjáépítését tűzte ki céljául, új nevet kapott a nemzetközi szövetség
United Word Wrestling (UWW) néven.
A legjelentősebb, a népszerűséget növelő intézkedések a következőek: új szabályokat vezetett be a
látványosság érdekében, a nők bevonásra kerültek a vezetésbe, több női súlycsoport került
meghirdetésre az olimpiai játékokon. Az új marketingstartégia keretében egységes vizuális megjelenés,
látványelemek, színes mezek, új szőnyegszín került bevezetésre.
A sportág nemzetközi népszerűsége:
A birkózás egyike azon sportágaknak, melyekre döntően négyévenként irányul a közvélemény figyelme,
és melyben az olimpiai szereplés alapján ítélik meg a sportág sikerességét. A birkózás teljes
versenyrendszerét is jelentős részben az olimpiai ciklusok határozzák meg a kvalifikációs tornák
rendszerén, valamint a világversenyek és az olimpia eltérő súlycsoportjaihoz igazodáson keresztül, és a
tagországok ennek rendelik alá sportdiplomáciai erőfeszítéseiket is.
Gyakran hangoztatott kritikai megállapítás, hogy Magyarországon csak az olimpiai érmekben, elsősorban
aranyérmekben mérik a sportsikert – ezzel szemben ez a sport általános sajátossága, a világ jelentős
részén így gondolkodnak, a legtöbb ország sportpolitikájának ez az egyik fő sikerkritériuma. A nemzetek
közötti versengés elsődleges békés területe a sport, és ennek a versengésnek az egyik legmagasabb
szintje az olimpiai eredményesség. (Azért csak az egyik, mert például a labdarúgás, mint világméretben
legnépszerűbb sportág más versenyrendszeri hierarchiával az olimpián kívül ad teret ennek a
versengésnek.) A Rio de Janeiró-i olimpián a 974 éremből 72-t bírkózásban osztottak ki, azaz az ötkarikás
játékok végső éremtáblázatán elfoglalt helyezésre komoly súllyal hatnak a birkózás eredményei,
erőviszonyai.
Az országok négyévenkéti versengésében a gazdasági, társadalmi és politikai folyamatok természetes
dinamikájának, állandó változásának eredményeként folyamatos az erőviszonyok átrendeződése. Az
utóbbi évtizedekben jelentősen átalakította az olimpiai éremtáblázatokat többek között Kína
sporthatalommá előrelépése, a rendező országok eredményességének a egy-két ciklussal korábban
megjelenő és az általuk rendezett olimpián túlmutató javulása, a Szovjetunió és más, a XX. század
derekán mesterségesen kialakított államok feldarabolódása. Az elmúlt öt ciklusban az erőviszonyok
átrendeződésének jellegzetessége, hogy Európa dominanciája csökken, illetve a hagyományosan kevés
nemzet által dominált sportágakban is színesedik a pontszerző helyezéseket és érmeket nyerők köre.
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Az elmúlt öt olimpiai játékok érmeinek eloszlása földrészek szerint:
Európa
Ázsia
Amerika
Óceánia
Afrika

2000 Sydney
53,0%
17,4%
19,2%
6,7%
3,8%

2004 Athén
49,9%
21,3%
19,1%
5,9%
3,8%

2008 Peking
44,2%
25,0%
20,8%
5,8%
4,2%

2012 London
45,8%
25,2%
20,4%
5,0%
3,5%

2016 Rio
43,3%
25,4%
21,6%
4,9%
4,6%

Ázsia súlyának a növekedése ennek az időszaknak az egyik legmarkánsabb jelensége, és ebben az
erősödésben jelentős szerepet játszottak azok a kaukázusi és közép-ázsiai országok – elsősorban a volt
szovjet tagköztársaságok, valamint Irán és Mongólia –, melyekben sikersportág a birkózás. Az alábbi
táblázatban látható, hogy húsz év alatt közel megháromszorozták az olimpiai érmekben mért
sportsikereiket. Ezeknek az érmek a jelentős részét a birkozóik nyerték.
Az említett országok éremtermése az elmúlt hat olimpián:

Azerbajdzsán (AZE)
Grúzia (GEO)
Irán (IRI)
Kazahsztán (KAZ)
Kirgizisztán (KGZ)
Mongólia (MGL)
Örményország (ARM)
Tádzsikisztán (TJK)
Törökország (TUR)
Üzbegisztán (UZB)
Összesen

1996
Atlanta
1
2
3
11
0
1
2
0
6
2
28

2000
Sydney
3
6
4
7
1
1
0
0
5
4
31

2004
Athén
5
4
6
8
0
1
0
0
11
5
40

2008
Peking
7
6
2
13
2
4
6
2
8
6
56

2012
London
10
7
12
13
0
5
3
1
4
3
58

2016
Rio
18
7
8
17
0
2
4
1
8
13
78

A sportág népszerűsége a szovjet utódállamokban a legkiemelkedőbb. Ezekben az országban a birkózás
az elsőszámú sport: Örményország, Grúzia, Azerbajdzsán, Kirgizisztán, Kazahsztán, Üzbegisztán. Irán
több millió igazolt versenyzővel rendelkezik, még Japán elsősorban a női birkózásban első. Az Egyesült
Államokban a birkózás iskolai sportág, több millió regisztrált versenyzővel, itt a szabadfogás a prioritás.
A felsorolt országokban a birkózás népszerűsége töretlen, nagyon széles tömegbázissal rendelkezik.
Ezekben az országokban a sportág jelentős állami támogatásban részesül.
Afrika és Dél-Amerika elmaradott térségnek számít, azonban felzárkóztató programjaink által
folyamatosan fejlődnek, és az első eredményeik női birkózásban már megjelentek (olimpiai és vb-érem:
Nigéria, Tunézia, Kolumbia, Venezuela, Brazília).
A birkózás Európa többi részén veszít népszerűségéből és tömegbázisából. A volt szocialista
országokban, miután az állam kivonult a birkózás finanszírozásából, jelentős visszaesés következett be.
A nyugati és az északi országokban kevésbé volt népszerű a sportág, itt a női birkózás fejlesztése
figyelhető meg az elmúlt években.
A felzárkozó országok a női birkózás újdonságában látják a lehetőséget, az új szakág „piaci rést” jelent
számukra.
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Európában sajnos a sportág tömegbázisa folyamatosan csökken, bár hagyományaiból fakadó ereje miatt
több régióban még népszerű és erős, de a szabályok átláthatatlansága miatt elsősorban a kötöttfogás
helye megkérdőjelezhetővé vált. Ezért a sportágban újítások, szabályrendezések várhatóak a következő
olimpiai ciklusokban.
b) a sportág sportdiplomáciai helyzete (gyengül-erősödik);
A nemzetközi sportági diplomácia legnagyobb sikere Nenad Lalovics NOB-tagsága és a birkózás
helyzetének stabilizálása a tokiói olimpiáig. A riói olimpia negatív eseményei azonban nem tettek jót a
sportág nemzetközi megítélésének, és felfedték az eddig lappangó problémákat, így azok megoldása
már nem várhat sokáig, azonnali beavatkozás szükséges.
A hazai szövetség nemzetközi kapcsolatai, sportdiplomáciai sikerei:
Az UWW elődszervezetében a FILA-ban erős magyar képviselet volt jelen: Bíró Mihály 1986-2000 FILAalelnök, Hegedüs Csaba FILA elnökségi tag jóvoltából. Kruj Iván pedig főbíró volt 1990-2008 között. 2014ben Hegedűs Csaba kikerült a nemzetközi szövetségből, így jelenleg nincs magyar képviselet. Azóta a
magyar birkózás diplomáciai ereje csökkent, Rióban fordult elő először, hogy nem volt magyar bíró az
olimpián.
A szövetség célja, hogy képviselő által visszakerülhessünk a UWW elnökségébe, a 2018-as
választásokon, így a legmagasabb sportdiplomáciai szinten képviselhetnénk a hazai sportágat. Fontos
stratégiai pont a bírók delegálásának lehetősége a legmagasabb kategóriába.
Az elmúlt harminc évben számos nagy világversenynek adott otthont hazánk. Ezek közül a
legjelentősebbek: felnőtt vb (1985, 1986, 2005, 2013), Eb (1996, 2001) junior és kadett Eb, vb, veterán
vb, FILA-konferenciák sora.
Ez a tendencia a következő esztendőkben is folytatódik, Magyarország több jelentős nemzetközi
sportesemény hazai megrendezését tervezi a következő években. 2016-ban Budapesten kerül sor a
nemolimpiai súlycsoportok világbajnokságára. 2017 márciusában Szombathely ad otthont az U23-as
Európa-bajnokságnak, majd 2018-ban felnőtt világbajnokságot rendez Magyarország.
A Magyar Birkózó Szövetség fontos célként tekint arra, hogy a 2024-ben esetlegesen Budapesten
megrendezendő olimpiai játékokra a lehető legjobb magyar csapatot nevelje ki. Egy sikeres hazai olimpiai
szerepléshez a birkózás jelentős mértékben képes lenne hozzájárulni.
Magyar kezdeményezésre a birkózásban egy kelet-közép-európai összefogás kezd kialakulni tíz ország
részvételével, amelyek közös lobbicsoportként szeretnék képviselni a sportág, illetve a térségi birkózás
érdekeit. Az első formális találkozóra már sor került, ahol a résztvevők célként fogalmazták meg közös
edzőtáborok, illetve egy regionális liga megszervezését.
Összességében a magyar birkózás sokat tesz annak érdekében, hogy a magyar sport mind érmekben,
mind diplomáciai téren növelje súlyát a nemzetközi színtéren.
c) a magyar sportolók nemzetközi eredményessége, az eredményesség trendje;
A hazai birkózás eredményességét is ezek trendjeit a következő ábrák segítségével mutatjuk be.
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Utánpótlás
Az utánpótlás eredményessége nő, ez köszönhető az utánpótlás-program fejlesztésének, a kiemelt
sportágfejlesztési (KSF) támogatásnak. A KSF-nek köszönhetően az utánpótlásban és felnőttben is
sokkal nagyobb létszámot tudunk nemzetközileg versenyeztetni és ezáltal a bázis szélesedik. Ahhoz,
hogy ez megjelenjen a felnőtt eredményességben, még 4-6 évnek kell eltelnie.
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d) együttműködés harmadik országokkal és szervezetekkel, különös tekintettel a kelet-középeurópai régióra
Magyar birkózás határon innen és túl:
A Magyar Birkózó Szövetség felismerte a határokon átnyúló sportági munka jelentőségét, egyrészt a
birkózósport általános fejlesztésében, másrészt a sportág keretein túlmutató társadalmi folyamatok
pozitív előmozdításában. Ennek ügyében két nagyobb ívű kezdeményezést tervez a közeljövőben.
Egyrészt már rövidebb távon is reálisan megvalósítható elképzelés a nyílt magyar bajnokság
megszervezése, amelynek fő célja, hogy a kettős állampolgárok számára megnyissa a nemzettársakkal
való versenyzés lehetőségét. Jellemző tény, hogy a felnőtt világversenyeken az utóbbi időben több
magyar nemzetiségű versenyző indult a környező országok képviseletében, például szerb, román, ukrán
színekben. Példaértékű, hogy a sportágak közül először a birkózósportban indulhattak magyar
igazolvánnyal országos bajnokságban határon túli versenyzők.
A versenyzésen túl a szövetség tervei szerint már a felkészülésben is együttműködés alakulhatna ki a
határon innen és túlról származó magyar versenyzők között, az akadémia rendszerébe integrált módon.
A szövetség másik nagy formátumú elképzelése egy közép-kelet-európai birkózó liga létrehozása,
Magyarország és hét környező ország részvételével: Ausztria, Horvátország, Románia, Szerbia,
Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna válogatottjai szerepelnének ebben a regionális ligában. A liga
működésére vonatkozó elképzelés, hogy a részt vevő országok mindegyike rendszeresen rendezne egyegy versenyt, illetve közös edzőtáborokat is tartanának.
A közép-kelet-európai liga létrehozásában Magyarország mind kezdeményezőként, mind a szakmai
koncepció kialakításában vezető szerepet tölthetne be, tekintettel arra, hogy az érintett országok közül
nálunk a legsikeresebb a birkózás. A felvetés már a Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) asztalán van,
ezért belátható időn belül várható, hogy lesz érdemi előrelépés az ügyben.
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Ezzel a külföldieket is magába foglaló versennyel a Magyar Birkózó Szövetség nem hivatalos szándéka
egyben az is, hogy a környező országok magyarjai versenyezhetnének, illetve személyes ismeretséget
köthetnének honi magyarokkal, s ezzel mind szakmailag, mind emberileg erős közösség kialakítását
segítené elő a birkózásban és annak határain túlmenően.
3. A sportág jövőbeli céljai, a sportágfejlesztés irányai a stratégia által lefedett időszakban (2024ig) a helyzetelemzésben feltárt minden egyes részterületen és összességében (vízió-stratégiakoncepció-akcióterv)
Sikeres egyéni sportág csapatszellemben – Birkózás 2016-2024.
A Magyar Birkózó Szövetség célja, hogy a múlt hagyományaira építve, erős és biztos hátteret nyújtson
sportolói számára, ezzel megalapozva a jövő eredményeit. A birkózás egyéni sportág, azonban
csapatszellemben érhetők el az igazán nagy célok. A magyarországi birkózás stratégiájának alapvetése
a csapatszellem. Ez a szemlélet jellemzi a vidéki műhelyek, a nagy klubok, a határon túli magyar
versenyzők, valamint a nemzetközi szövetség közti együttműködést. A szövetség célja, hogy programjain
keresztül tovább növelhesse Magyarországon a birkózás ismertségét és elismertségét.
A nemzetközi sportdiplomácia területén kialakított kapcsolataink révén célunk, hogy a sikeres 2013-as
világbajnokság után, 2017-ben utánpótlás- majd 2018-ban felnőtt nemzetközi birkózó sportrendezvényt
hozzunk Magyarországra.
Tíz országgal összefogva egy közös közép-kelet-európai liga létrehozásán dolgozunk, hogy sportolóink
számára magas színvonalú versenyzési lehetőséget biztosíthassunk. A határon túli magyar versenyzők
számára nyílt országos bajnokság és közös edzőtáborok szervezésével szeretnénk utat nyitni a közös
szakmai munka számára.
Az ország számos vidéki pontján és a nagyvárosokban kiváló szakmai műhelyek működnek, ezért célunk
az ő megbecsülésük és támogatásuk a továbbiakban is.
A Csepelen létrehozandó akadémia kiváló lehetőséget hordoz a jelen tehetségeinek, hogy olyan
közösségben és környezetben dolgozhassanak nap mint nap, amely magas színvonalú szakmai képzést,
jó tanulási lehetőségeket és egyben kollégiumi ellátást, megfelelő étkezést is nyújt számukra.
A szövetség célja, hogy mind a sportolói versenyképességben, mind a szükséges létesítmények,
eszközök, emberi erőforrások és nemzetközi kapcsolatrendszer biztosításában kiváló színvonalat
képviseljen, amely biztos alapokat nyújt Budapest 2024-es olimpiai pályázatának.
Stratégiai partnerkapcsolatok, ezeknek célirányos megtöltése tartalommal
A soron következő olimpiai ciklusokra előretekintve fontosnak tartjuk stratégia partnerkapcsolatok
kialakítását más sportnemzetekkel. A jelenlegi erőviszonyokat figyelembe véve a birkózás számára két
orientáció esetében különösen jelentős szakmai hozadék valószínűsíthető. Az említett közép-ázsiai régió
valamely országával – elsősorban Azerbajdzsánnal, Grúziával, Iránnal vagy Kazahsztánnal –
kialakítandó kapcsolat révén a bírkózósport egyik legdinamikusabban fejlődő és legsikeresebb régiójával
(lásd táblázat) létesítenénk szakmai partnerséget (ráadásul olyan országokról van szó, melyek a magyar
külpolitika szempontjából is aktív területnek számítanak).
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A vizsgált országok részesedése az elmúlt hat olimpia birkózó versenyeinek érmeiből:

Azerbajdzsán (AZE)
Grúzia (GEO)
Irán (IRI)
Kazahsztán (KAZ)
Kirgizisztán (KGZ)
Mongólia (MGL)
Örményország (ARM)
Tádzsikisztán (TJK)
Törökország (TUR)
Üzbegisztán (UZB)
Összesen
Összes kiosztott érem

1996
Atlanta
1
1
3
2
0
0
2
0
3
0
12
60
20,0%

2000
Sydney
1
3
1
1
0
0
0
0
2
1
9
48
18,8%

2004
Athén
1
1
3
3
0
0
0
0
3
3
14
54
25,9%

2008
Peking
4
4
1
5
2
1
2
1
2
2
24
72
33,3%

2012
London
7
6
6
3
0
1
2
0
1
1
27
72
37,5%

2016
Rio
9
3
5
3
0
0
2
0
5
3
30
72
41,7%

A másik stratégia partnerként Japán szolgálna kiváló szakmai lehetőséggel: egyrészt a 2020-as olimpia
házigazdája, másrészt a női szakág olimpiai programba történt felvétele óta (2004) igazi birkózó
nagyhatalom; az eddigi, összesen 18 női versenyből 11-et nyertek japán birkozók, és emelett öt további
éremmel is büszkélkedhetnek.
Mindkét orientáció esetében sportágakon átívelő program keretében, olyan magyar sikersportágak– mint
például vízilabda, vívás vagy kézilabda – bekapcsolásával javasoljuk a kapcsolat kiépítését, melynek
révén minden érintett fél számára számos előnnyel járó stratégiai együttműködés alakítható ki nemzeti
sportvezetői szinten.
Mérföldkő a fejlődésben: a Központi Birkózó Akadémia létrehozása
A nemzetközi gyakorlatot tanulmányozva és a hazai jó tapasztalatokat, szakmai meglátásokat
összegezve a Magyar Birkózó Szövetség célul tűzte ki, hogy egy Központi Birkózó Akadémiát hozzon
létre.
A centralizált tehetséggondozás, mint stratégia, olyan vezető birkózónagyhatalmak jellemzője, mint
Azerbajdzsán, Grúzia és Törökország. Ezzel szembe állítható a decentralizált működést mutató Románia
és Lengyelország példája, amelyek az elmúlt években eltűntek a világ élvonalából. A magyar birkózás
célja, hogy az elért eredményeknek köszönhetően meghatározó súlyú nemzetközi szerepét megtartsa és
tovább erősítse. Ehhez elengedhetetlen a nemzetközi trendek, módszerek értő hazai adaptálása, a jó
gyakorlatok átvétele és a szükséges szakmai fejlesztések megvalósítása.
Az akadémia célja, hogy a Mr. Tus birkózó iskola jó gyakorlatait (Módos Péter és Lőrincz Tamás az iskola
legnagyobb sikerei) továbbvigye, azonban a „gyermekbetegségeit” levetkőzve, a kiemelkedő tehetségű
14-15 éves versenyzők számára olyan nemzetközi szintű környeztet, szakmai munkát és tanulási
lehetőséget biztosítson, ahol „gondolkodó, eredményes bajnokok” születhetnek. A jövő „gondolkodó
bajnokai” egy sikeres pályafutás után az élet számos területén megállhatják a helyüket és példaképként
állhatóak a jövő ifjú sportolói elé.
Az akadémia missziója ennek alapján a „gondolkodó birkózók” nevelése. A szakmai munkán túl kiemelt
figyelmet kap a sportolók oktatása és nevelése. Ennek tükrében együttműködéseket alakítunk ki
41

gimnáziumokkal és szakközépiskolákkal, továbbá lehetőséget teremtünk a sportolóknak a felsőfokú
végzettség megszerzésére (Testnevelési Egyetem – edzőképzés, illetve egyéb felsőfokú szakképzés).
Az akadémia kollégiumi elhelyezést biztosítana sportolói számára, ahol a megfelelő, egészséges
táplálkozásra is lehetőség nyílna.
Az akadémia sikeres működtetése segítségével a sportág elismertsége és presztízse, a jövő sportolók
számára értelmezhető vonzereje növekedhet. A tehetséges sportolók számára hosszabb távon biztos
életutat nyújthat az akadémia adta lehetőség. A bentlakásos, zárt akadémiai rendszerben a szülők
számára igazolható, hogy a tehetség kiváló szakmai kezekbe kerül, nem „kallódik el”, mert a birkózó
pályafutás mellett a gyermek nevelése, tanulása és mentális fejlesztése is kiemelt figyelmet kap majd.
A magyar birkózás – mind pénzügyi, mind emberi erőforrás tekintetében – jelenleg egyetlen központi
akadémia létrehozására vállalkozhat. Korlátozó tényezőt jelent a szakképzett edzők száma. Egy
középkorú edzői generáció hiányzik a birkózósportban. A kérdés megoldása a Testnevelési Egyetemmel
való közös edzőképzés és együttgondolkodás lehet.
A Magyar Birkózó Szövetség az akadémia létrehozását Csepelen tervezi, a jelenleg épülő
birkózócsarnokhoz kapcsolódóan kollégium, kiszolgáló étterem és további infrastruktúra
megvalósításával.
Az akadémia létrehozásának becsült költsége 2 milliárd forint, fenntartására pedig évente 300 millió forint
lehet szükséges. A sportolók számára kialakítandó ösztöndíjprogram az előzetes kalkulációk szerint 60
millió forint összegből lesz megvalósítható.
A siker kovácsainak támogatása: a birkózás vidéki fellegvárai
A magyar birkózás több mint 100 éves hagyományai klubszinten is meghatározó jelentőségűek. A
kialakult gyakorlat szerint a nagy hagyományokkal rendelkező klubok azok, amelyek ma is sikerrel,
eredményesen működnek. Ezek a birkózás vidéki fellegvárai, amelyek a sportág jövőjének változatlanul
meghatározó alapját képezik.
A birkózásra jellemző, hogy minden fellegvár mögött egy-egy kiemelkedő tudású és megbecsültségű
edző személye áll, esetenként több generációs családi szakmai munka megtestesülésével. Erre a szilárd
alapra épül az edzésmunka, amely a jövő tehetségeit is gondozza.
Jelenleg 130 aktív birkózóklub működik Magyarországon, amelyek többsége kis és közepes méretű
városokban található. Az országos ranglista szerint 30 klub tevékenysége kiemelkedő, amelyek 21
különböző városban képezik a tehetségeket.
A Magyar Birkózó Szövetség kiemelt célként tekint a sportág vidéki központjainak további fejlesztésére.
Mintegy száz klub esetében történt már fejlesztés az alapvető eszközökben, elsősorban a szőnyegek
cseréjében. További sporteszközök beszerzése kiterjed majd birkózó bábuk, fali kerékpárok,
mászókötelek biztosítására. Egy következő megoldandó kérdés a sportolók szállítási infrastruktúrájának
fejlesztése, amely végett mikrobuszok beszerzése lesz szükséges.
A vidéki klubok munkájához kapcsolódóan, az óvodai program keretében 29 egyesület óvodákban
tartandó sportfoglalkozásainak megkezdését is támogatja a szövetség 8 millió Ft nagyságrendben. Az
óvodák mobil birkózószőnyegei fejlesztésének költségigénye mintegy 100 millió Ft-ra tehető.
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A növekedéshez szükséges a minél nagyobb merítési bázis
A nemzetközi sikeresség megalapozásához és további növeléséhez a minél nagyobb sportolói
utánpótlás-bázis kiépítését tűzte ki célul a Magyar Birkózó Szövetség. Ennek érdekében számos
intézkedést tervez a 2024-ig tartó időszakban.
Egyre több egyesület bevonásával minden évben részt vesz a birkózás a Nagy Sportágválasztón, ahol
célunk minél több fiatallal megismertetni és megszerettetni sportágat. A rendezvény nagy segítséget nyújt
mind a budapesti, mind a vidéki egyesületeknek a gyermekek sportágba való integrálásába. Megismerteti
a gyermekekkel a mindennapos testmozgás fontosságát, és az egészséges életmódra való nevelést
segíti.
A Magyar Birkózó Szövetség és a Magyar Diáksport Szövetség együttműködésének köszönhetően az
MBSZ versenynaptárába bekerült a Birkózó Diákolimpia, valamint a Grundbirkózó Diákolimpia. Ezeken a
versenyeken az iskolájukat képviselik a versenyzők, ezért az iskolák ösztönzik a tanulók aktív részvételét.
A diákok a továbbtanulásnál ráadásul plusz felvételi pontokat kapnak ezeken a versenyeken elért
helyezéseik után.
Az utánpótlás-bázis növekedésének talán legnagyobb fenyegetését a már birkózó fiatalok fokozatos
lemorzsolódása jelenti. A lemorzsolódás veszélye az iskolaváltási időszakokban a legnagyobb. A Magyar
Birkózó Szövetség ezt egy Életpálya-programmal tervezi kiküszöbölni. A legtehetségesebb sportolókat
egy birkózó akadémiai rendszerbe szeretnénk bevonni és a továbbtanulásukat megoldani. Ezzel a
programmal több sportolót lehetne megtartani sportágunknak, csökkentve a lemorzsolódást.
2016-ban együttműködési megállapodás született a Magyar Birkózó Szövetség és a Testnevelési
Egyetem között. A megállapodás új eleme, hogy a 18-23 éves korosztálynál előtérbe kerül a duális
képzés. Ennek kertében a sportolók a sport mellett megtanulják a sportágukkal kapcsolatos szakmai
ismereteket, ezzel segítve egy kezdődő életpályamodell kialakítását.
A Magyar Birkózó Szövetség rendszeresen együttműködik a gimnáziumi tanulókkal és egyetemi
hallgatókkal, önkéntes tevékenységet kínálva részükre. A sportág rendezvényein nagy segítség az
önkéntes tevékenység. Ezáltal a hallgatók beleláthatnak a sportág rendezvényeivel kapcsolatos
feladatokba és olyan gyakorlati tudásra tehetnek szert, mely a későbbiekben hasznukra válhat. A program
hozzájárul a birkózás iránti érdeklődés növeléséhez.
A fejlődés alapja: a jó színvonalú létesítmények és a folyamatos edzőképzés
Az MBSZ stratégiai koncepciója szerint indokolt infrastruktúra-fejlesztés piramisrendszer szerint épül fel.
A Központi Birkózó Akadémia mellett az MBSZ területei jelleggel tervez kialakítani régiós központokat,
amelyek létesítményeinek fejlesztése (a) részben megkezdődött a létesítmény-fejlesztési programban
(Dorog), (b) részben még tervezési fázisban van (Dunaújváros, Kaposvár), (c) részben még koraibb
fázisban van, de az igényeket már azonosítottuk (Miskolc, Debrecen, Orosháza, Kecskemét,
Szombathely, Győr, Tatabánya). A kisebb egyesületek termeinek korszerűsítése megkezdődött,
ugyanakkor ez egy hosszabban tartó folyamat keretében valósulhat meg.
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4.

A stratégia által lefedett időszak költségterve (2024-ig)
A táblázatban az éves összeg szerepelnek, a 2024-ig terjedő időszakban évi 4-5 % emeléssel
lehet számolni.

Bevételek
EMMI támogatás (adott
pénzügyi évben befolyt):
MOB támogatás (adott
pénzügyi évben befolyt):
Saját
tevékenység
bevétele (pl. tagdíjak,
belépőjegyek értékesítése
stb.)
Szponzorációs bevétel:

Millió forintban
750M(rendes)+400M
(akadémia)
200M

Kiadások
Személyi kiadások:

Millió forintban
350M

50M

Versenyekre
fordítandó összeg:

Önkormányzati
támogatás:0

0

Egyéb bevételek:

10M

Összesen :

1.460 M

(ebből a rendezés és
100M
külön a részvétel
költsége)
Egyéb
dologi 660 M= 160M egyéb,
kiadások:
és 500 MKlub tám.
1.460 M

(ebből edzők és bírók
bére)
(ebből irodai és egyéb
személyzet bére)

50M

280M
70M

450M

A kiadások oldalon az Akadémia beindulásával évi 400 millió forint költségtervvel számolunk. Fontos
megemlíteni, hogy a mostani költségterv fontos része a KEP-es edzőprogram, amelyben az edzőink
körülbelül 100 millió forint támogatásban részesülnek, ennek esetleges megszűnése újabb költségeket
eredményezne számunkra.
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5.

SWOT analízis, sportági erősségek-gyengeségek, lehetőségek-veszélyek

MERRE TOVÁBB RIÓ UTÁN: SWOT ANALÍZIS
SWOT-elemzésünk esetében a szövetség néhány, a jövőben megvalósítani kívánt stratégiai fejlesztését
és területét elemeztük, majd egy összegző elemzést készítettünk.
Akadémiai rendszer indításával 2017 januárjában a SWOT-analízisben felvázolt gyengeségeket
tudjuk megszüntetni, veszélyeket elkerülni, és a felsorol lehetőségekkel élve erősítenénk az
utánpótlást.
Erősségek
Lehetőségek
minőségi munka
erősebb utánpótlás
edzőpartnerek biztosítása
egységes felkészülés
tudatosabb felkészítése
vonzó csepeli akadémia
nemzetközi versenyeztetés
központilag kialakított képzés előnyei
utazási támogatás
ösztöndíj biztosítása
magasabb szintű technikai képzés
központi irányítás
Gyengeségek (jelenlegi helyzet)
Veszélyek
gyenge infrastruktúra
gyermekek elkallódása a fővárosban
nem vonzó kollégium
tanulmányi eredmények visszaesése
rossz reputáció
egyéniség „eltünése”
kevesen ismerik és kevesen ismerik el
klubedzők ellenállása, motiválatlanná válása
szülői averzió a gyermek Pestre küldése ellen
(minek neveljek, úgyis az akadémia aratja le a
klubok ellenállása
babérokat
minden szempontból alkalmas edző hiánya
szakosztályi érdektelenség

Központi felkészítés bevezetése, a junior – felnőtt korcsoport 8-10 hónapos központi felkészülése
Erősségek
Lehetőségek
Egyetlen lehetséges módszer a nk. élmezőnybe
Jobb nemzetközi eredmények elérése
tartozáshoz
erősebb csapat a 2020-as olimpiára
minőségi munka egész évben
a jövő felnőtt válogatottjának gyorsabb
megfelelő infrastruktúra (Körcsarnok, Tata,
kialakulása
Mátraháza)
versenyzők részéről pozitív hozzáállás
felnőtt és utánpótlás korosztály közös edzéséből
egymásra épülő technikai képzettség a jövő
versenyzői számára
Gyengeségek (jelenlegi helyzet)
Veszélyek
Klubok ellenállása
Klubok kiüresedése
kevés minőségi edző
versenyzők kiégése
magas költségek
szakosztályok nem tudnak versenyezni a
erős szakosztályok gyengülése
központi képzésben résztvevő versenyzők
lehetőségeivel
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Nemzetközileg elismert edzők szerződtetése
Erősségek
Új edzésmódszerek
metódusok bevezetése
állóvíz felkavarása
új inpulzusok a versenyzőknek
a sportág nemzetközi eredményességének
emelkedése
Gyengeségek (jelenlegi helyzet)
Nyelvtudás hiánya
kommunikációs akadályok
magas költségek (havi 1 millió Ft nettó minimum)

Lehetőségek
Hazai edzők képzésének fejlesztése
új módszerek elsajátítása a klubedzők által
szabadfogás módszereinek frissítése
magasabb színvonalú szabadfogást oktató
edzők számának növekedése
Veszélyek
hazai edzők ellenállása
kiközösítés
esetleges eredménytelenség esetén a „na
megmondtuk”
„ ők sem jobbak mint mi” hangok
felerősődése

Összefoglaló SWOT-ANALÍZIS
Erősségek
Stabil szervezet
Tervezhető anyagi környzezet
Kiemelt sportági státusz
Támogató állami stratégia
Menedzseri szemlélet a szövetségi irányításban
Nemzetközi versenyrendezésre szövetségi
Kapacitás és tapasztalat (2016, 2017, 2018)
Jó kapcsolat az egyesületekkel, egyesületi
Aktivitás a népszerűsítés területén
Eredményes és nagy hagyományokkal
rendelkező sportág
Sokrétű, interaktív kommunikáció a sportág
követőivel
Gyengeségek (jelenlegi helyzet)
Nemzetközi sportdiplomáció pozíció
Bírói jelenlétünk hiánya a nemzetközi szintéren
Felnőtt sportfejlesztési program nem terjed ki a
szabadidősportra
A versenyzők sporttudományos eszközökkel való
felkészítése : vizsgálatok, mérések hiánya

Lehetőségek
Központi Akadémia felállítása
Központosított edzésprogramok, felkészülési
folyamatok
Nemzetközileg elismert szakemberek
szerződtetése
Külföldi versenyző honosítása
Szabadfogás szakág felzárkóztatása
Női birkózás erősítése sportolói és sportvezetői,
sportszakember területén is
Strand és grundbirkózás erősítése a
népszerűsítő programok keretében

Veszélyek
Hazai edzők ellenállása
Szabadfogású szakág fejlődésének elmaradása
élversenyzők kiöregedése, és egy generációs
vákuum létrejötte
Megnövekedő adminisztrációs terhek a Kiemelt
sportág státusz miatt
A Kiemelt státusz megszűnése
Az edzők túlzott leterheltsége miatt a pálya
vonzereje csökkenhet
Az edzők elvándorlása
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6.

A következő olimpiai ciklusok – előretekintés 2028-ig

A 2024-es olimpiát követő négy évre vonatkozó stratégiánkról három tényezőcsoport mentén
gondolkodunk:

Mint stabil objektív tényezőkre támaszkodunk a sportág hagyományaira, az ókorig visszanyúló múltjára,
a kapcsolódó pozitív értékekre, melyek egyaránt jellemzik a birkózást globálisan és a hazánk
sportéletében betöltött szerepe révén lokálisan. Szintén adottságként jelenik meg a külső környezet, mely
várhatóan még dinamikusabban változó jellege révén számos bizonytalansági tényezőt hordoz magában.
Az általános geopolitikai helyzet, a budapesti olimpiai kandidatúra sikeressége, az olimpiai mozgalom
további kommercializálódásának mértéke vagy a sportágon belüli folyamatok, így a szakágak
fejlődésének eltérő iránya csak néhány azok közül a környezeti tényezők és tendenciák közül, melyhez
folyamatosan igazítani kell majd a sportág hazai fejlesztésének hosszú távú stratégiáját.
A jövő tervezésének e természetes bizonytalansági tényezői miatt is fokozott jelentőséget kívánunk
tulajdonítani azoknak a momentumoknak, melyekre magunk is hatással tudunk lenni. A jelen
fejlesztéseinek, a most rendelkezésre álló erőforrásokkal történő gazdálkodásnak kell megalapozniuk a
távlati fejlődés lehetőségeit is. A sportnak hazánkban stratégia ágazatként történő kezelése a fejlesztési
lehetőségeknek a korábbiaknál bővebb körét teszi lehetővé. Ezeknek a lehetőségeknek a hatékony
felhasználása évtizedekre meghatározhatja a honi birkózás fejlődési pályáját. A szakemberképzés és az
infrastruktúrális fejlesztések például olyan beruházások, melyek a 2024-2028-as periódus szakmai
színvonalát és lehetőségeit determinálják.
A ciklusra vonatkozó stratégiai irányok négy súlyponttal határozzuk meg:
1. A megkezdett irányok folytatása a sportág bázisának tömegesítése, a szakmai színvonal emelése és
az elitképzés hármasának minden szintjén – alkalmazkodva a sportág tendenciáihoz, a
versenyrendszer várható változásaihoz; ehhez kapcsolódik az edzőképzés és a létesítmények
további fejlesztése.
2. A sportág társadalmi beágyazottságának további erősítése, az utánpótlás-nevelő programok és az
életpálya-modell kiterjesztése, új alapokra helyezése.
3. A magyar birkózás stratégiai kapcsolatrendszerének célorientált alakítása – a sportági
erőviszonyokhoz igazítva és a sportágakon átívelő szinergiák kihasználásának lehetőségét
figyelembe véve.
4. A sportág globális alakításában, fejlesztésében történő aktív részvétel, hazánk jelentőségének
erősítése a birkózás nemzetközi irányításában.
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Függelék
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