
A Magyar Birkózó Szövetség szabályzata  

a kiemelkedő sporteredmények eredményességi támogatásáról. 

 

 

1 § (1) A Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) által szervezett versenyrendszer Senior (felnőtt) 

Világbajnokságán, Európa-bajnokságán és Európa Játékokon (olimpiai és nem olimpiai 

súlycsoportban), U23 Európa-bajnokságán (olimpiai és nem olimpiai súlycsoportban), Junior és 

Kadet Világbajnokságán, Európa-bajnokságán, szerzett 1-5. helyezés után az Magyar Birkózó 

Szövetség (továbbiakban: MBSZ) eredményességi támogatást nyújt a (2) bekezdésben foglalt 

feltételekkel. 

 

(2) Eredményességi támogatás akkor nyújtható, ha: 

a) a világbajnokságon legalább három földrész államainak versenyzői vettek részt és az adott 

súlycsoportban legalább tizenöt állam versenyzői szerepeltek; 

b) az Európa-bajnokságon az adott súlycsoportban legalább tíz állam versenyzői vettek részt. 

c) a versenyzőnek legalább egy nyert mérkőzése volt. 

 

(3) Olimpiai súlycsoport esetén a versenyzői eredményességi támogatás összegét az 1. melléklet 

határozza meg. Nem olimpiai súlycsoport esetén a versenyzői eredményességi támogatás összege az 

olimpiai súlycsoport esetére meghatározott összeg 80 százaléka. 

 

(4) Eredményességi támogatásban 

a) az MBSZ-be tartozó sportszervezetek az (1) és (2) bekezdés szerinti feltételeket teljesítő 

versenyzője; 

b) a (5) bekezdés szerinti javaslatban meghatározott 

ba) a versenyzőt felkészítő edző, (válogatott szakág vezetőedző és keretedző) valamint, 

bb) a felkészítésben közreműködő edző (egyesületi edző,  és nevelőedző) részesülhet. 

bc) A versenyzőnek kell a világversenyre történő kiutazás előtt nyilatkoznia az erre rendszeresített 

dokumentumban, hogy eredményes szereplése estén kit javasol eredményességi támogatásban 

részesíttetni. A versenyzői nyilatkozat az első világesemény előtt készül és az adott évre szól, azt az 

adott évben változtatni, módosítani nem lehet. 

A versenyzőnek kettő javaslattételi lehetősége van 

1. A versenyző 1 edzőt nevezhet meg (ha ugyan az a személy az egyesületi és nevelőedzője 

is). Az eredményességi támogatás mértéke ebben az esetben a bf) pontban rögzített 70%, 

100%-a. 

2. A versenyző 2 edzőt nevezhet meg (1 egyesületi edzőt és 1. nevelőedző) 

Az eredményességi támogatás mértéke ebben az esetben a bf) pontban rögzített 70%, 50-

50%-a. 

bd) a felkészítésben részvevő edzők (válogatott keretek mellett működő, egyesületi és nevelőedző) 

eredményességi támogatásának mértéke és felosztható összege a versenyző által elért eredmény 

után kifizetett támogatási összeg 50 százaléka, nem olimpiai súlycsoport esetén, a versenyző által 

elért eredmény után kifizetett 80 százalékos támogatási összeg 50 százaléka. 

be) a válogatott keretedzők jutalmazásának mértéke és felosztható összege a bd) pontban 

meghatározott 50 százalékos támogatási összeg 30 százaléka. A több eredmény által képződött 

támogatási összegből az egyes keretek mellett működő megbízott edzők egyenlő arányban 

részesülnek. 

bf) az egyesületi edzők és nevelő edzők jutalmazásának mértéke és felosztható összege a bd) 

pontban meghatározott 50 százalékos támogatási összeg 70 százaléka. 

bg) egy edző, (válogatott, egyesületi és nevelő edző) több versenyzője után is kaphat 

eredményességi támogatást. 

 

(5) Az eredményességi támogatásban részesítendő személyekre és a támogatás összegére a Szakmai 



Igazgató tesz javaslatot az MBSZ Elnökségének (1)-(4) bekezdés alapján a sporteseményt követő 

tíz napon belül. A javaslathoz csatolni kell a Világbajnokság, Európa-bajnokság teljes – minden 

súlycsoportot tartalmazó – hivatalos jegyzőkönyvét, az válogatott keretedző az eseményről készített 

sportszakmai beszámolóját, valamint a versenyző nyilatkozatát.  

 

(6) A javaslatot az MBSZ Elnöksége az adott év utolsó világeseménye utáni ülésén hagyja jóvá, 

meg határozza a támogatandók névsorát az eredményességi támogatás összegét és a kifizetésre 

ünnepélyes keretek között a decemberi évzáró rendezvényen kerül sor.  

 

(7) A kifizetés feltétele, hogy a fedezetet jelentő KSF programban a birkózás támogatott sportágként 

szerepeljen.  

 

2. § (1) Az eredményességi támogatás kifizetéséről az MBSZ gondoskodik. 

(2) Az MBSZ az általa teljesített kifizetésekkel a kifizetéstől számított 30 napon belül 

a) a jogosult nevének, 

b) a kifizetés jogalapjának, és 

c) a kifizetett, eredményességi támogatás mértékének 

meghatározásával, és a kifizetés megtörténtének igazolására alkalmas számviteli bizonylat ad ki a 

támogatott részére. 

 

3. § (1) Ez a szabályzat a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

1. melléklet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


