
 

A KSF-BEN JAVASOLT VÁLTOZÁSOK 2018-TÓL 
 
Mint az köztudott, a kormány 2013-tól megalkotta a 16 kiemelt olimpiai sportág számára a 
Központi Sportágfejlesztési Koncepciót, melynek keretében a birkózás 2013 óta 750-800 millió 
forintot kap a MOB-bal és EMMI-vel egyeztetett programokra. Ebből az összegből az MBSZ 440 
millió Ft-ot juttat el közvetlenül az egyesületekhez. Ez az összeg arányaiban messze a 
legmagasabb az érintett sportágak körében. Visszatérő kritika az ellenőrző szervek részéről 
(MOB, EMMI), hogy az elosztás nincs egyértelmű célokhoz, feladatokhoz kötve, valamint nem 
objektív teljes mértékben. 2015-től megpróbáltuk az objektivitás irányába eltolni az elosztási 
kritériumokat (olimpiai pontok, versenyindulás, válogatottak száma stb.) és az idei évre már 
minden kritérium a teljesítményhez volt mérhető a centrum pénzek elosztásának kivételével. 
Az MBSZ készített egy elemzést az elmúlt 5 év tapasztalataiból a KSF terén:  
 
 
SWOT ANALÍZIS: 

 POZITÍVUMOK (Erősségek): 
 
 Anyagi biztonság a kluboknak 
 Edzői pálya elismerése 
 Igazolt létszám kezdeti növekedése 
 Több fiatal edző bekapcsolódása a sportágba 
 Vonzóbb körülmények (a párhuzamosan futó létesítményfejl. miatt)  
 Ovi program beindítása (a többi sportággal szembeni verseny miatt) 
 Új, aktív klubok beindulása (össz klublétszám stagnál) 

 
 NEGATÍVUMOK (Gyengeségek): 

 
 Kezdeti lendület utáni stagnálás (a kiskapuk megtalálása és kihasználása) 
 Centrum program életképtelensége (nem működnek- nincs látható eredménye) 
 A nemzetközi eredményességet nem ösztönzi (cél a „magyar bajnokok” nevelése) 
 Edzők képzésének hiánya- nemzetközi sikertelenség – Serdülő EB 
 Elaprózott támogatási rendszer, minőség még mindig nincs kellőképpen támogatva 
 Sok „potyautas”, kevés a célzott támogatás 

 
 LEHETŐSÉGEK: 

 Minőség felé elmozdulás 
 A nemzetközi mezőnyhöz felzárkózás (ez determinálja a sportág össztámogatását) 
 Edzők további képzése és hajlandósága a nemzetközi szint elérésére 
 A legjobbak még koncentráltabb képzése (Több központi tábor a Sport XXI-ből) 
 Akadémiai képzés megreformálása, a benne résztvevők pozitív dotálása – KIMBA 
 További új klubok indítása, mennyiség növelése 
 Női birkózás fejlesztése 
 SZF képzés megreformálása 

 
 VESZÉLYEK: 

 A kivételes lehetőség (KSF) kihasználatlansága, stagnálás, jövő felélése 
 A program kifutása utáni életre felkészülés, tartalékolás  
 A források bizonytalansága 2018 után (választások) 
 A program jövője 2020 után 
 Nemzetközi eredménytelenség miatti forráscsökkenés 

 
 



A KSF-BEN JAVASOLT VÁLTOZÁSOK 2018-TÓL 
 
A fenti elemzés következtetése, hogy a KSF 5. éve után jobban bele kell nyúlni a rendszerbe és meg 
kell szüntetni az anomáliákat és be kell zárni a kiskapukat valamint ki kell szűrni a potyautasokat, 
hogy ez a kivételes támogatási forma ne csak egy eltékozolt esély legyen, hanem a jövő zálogának 
az alapja. Az a véleményünk, hogy aki az 5. év után sem tudott elmozdulni a minőség és/vagy a 
mennyiség irányába, az ne kapjon a továbbiakban támogatást. Át kell alakítani a centrum 
támogatási rendszert is mivel 5 év után sincs kézzelfogható eredménye (lásd: centrumok 
értékelése melléklet) és ezt a rendszert éri a legtöbb kritika a MOB részéről. 
Ennek elérésére a következő változtatást javasoljuk a KSF elosztási rendszerében: 
 
 

 INDULÓ LÉTSZÁM KVÓTA: 
 
Nem kap KSF támogatást 2018-tól az a klub, aki az alábbi létszámú versenyzőt nem indítja el az 
MBSZ versenynaptárában szereplő területi és országos versenyeken diák- junior korosztályban: 
2018:  8 fő (a 2017 II félévtől - 2018 I. félév) 
2019: 10 fő  (a 2018 II félévtől - 2019 I. félév) 
2020: 12 fő  (a 2019 II félévtől - 2020 I. félév) 
Az ideiglenes tagoknak az állandó tagság eléréséhez kell teljesíteniük a feltételt. 
 
 

 RÉGIÓS TÁBOROK + EDZŐKÉPZÉS: 
 
A megkezdett régiós táborok erősítése és az edzőképzés ráfűzése. Ez váltaná nagy részben a 
centrumtámogatást, hiszen itt ellenőrzött módon (központi edzővel, központi edzéstervvel) 
ellenőrzött részvétellel végzik el a centrumok munkáját. Évi 3 régiós tábor (11 nap = 20-25 edzés) 
lefedi a kétheti centrumedzések mennyiségét, a minőségi különbség pedig kézzel fogható.  
Ezt a szisztémát követi az úszósport a „jövő bajnokai” programban, melynek kézzelfogható 
eredménye megmutatkozott az 5. év utáni kimagasló szereplés az idei úszó junior EB-n és VB-n. 
Ha ezt összehasonlítjuk az 5 év centrum munka eredményével az idei serdülő EB-n akkor 
érzékelhető igazán a különbség. 
2018-tól folytatódik a régiós táborok rendszere az idei mennyiséggel (3-3 nap tavasz- ősz, 5 nap 
nyár) melynek keretében tavasszal és ősszel edzői képzés és vizsga is lesz, melyen minden 
klubedzőnek kötelező a megjelenés. A 3 táborból 1-1 KF és SZF lesz tartva, a nyári pedig vegyes 
fogásnemű. Az erre szánt keret 30 millió FT 
 
 

 CENTRUMPÉNZEK KIVEZETÉSE ÉS ÁTTRANSZFERÁLÁSA A MINŐSÍTÉSI 
RENDSZERBE: 

 
Az eddig centrumtámogatásra szánt 50-55 millió Ft a 2018-tól bevezetendő minősítési 
rendszerben lenne elosztva a klubok között az alábbi összegekkel: 
 
JUNIOR: 
1.Aranyjelvény: 300e Ft 
2.Aranyjelvény: 250e Ft 
3.Aranyjelvény: 200e Ft  
Összesen: (10 súlycsoport 3 fogásnem) 16-17 M Ft 
 
KADETT: 
1.Aranyjelvény: 250e Ft 
2.Aranyjelvény: 200e Ft 



3.Aranyjelvény: 150e Ft  
Összesen: (10 súlycsoport 3 fogásnem) 18-20 M Ft 
 
SERDÜLŐ: 
1.Aranyjelvény: 200e Ft 
2.Aranyjelvény: 150e Ft 
3-4aranyjelvény:100-100e Ft  
Összesen: (10 súlycsoport 3 fogásnem) 16-18 M Ft 
 
TOTAL: 50-55 M FT 
 

 A VÁLOGATOTTAK UTÁNI KSF NÖVELÉSE:  
 
Eddigi összegek 2017: 25 Mft 
Felnőtt „A” keret: 300eft 
Felnőtt „B” keret: 250eft 
UP válogatottak: 200eft 
 
Javasolt összegek 2018: 32 Mft 
 
Felnőtt,U-23 keret: 
 
A szövetségi kapitányok javaslata alapján a 2017-es év teljesítményét véve figyelembe 
 

Válogatottak:   felnőtt, U-23,  

  kötöttf. szabadf női   

A kategória 8x600 eft 4x600 eft 4x600 eft 9 600eft 

B kategória 10X400 eft 5x400 eft 5x400 eft 8 000eft 

C kategória 12x250 eft 6x250eft 6x250eft 6 000eft 

    23 600eft 
 
Kadet, Junior, Serdülő válogatottak (NK minősítés): 
 
Az elért minősítési kategóriához hozzáadódik a nemzetközi minősítés összege (adott korcsoport 
világversenyen indulói) 
 

NK minősítés         2018 

J 30x120eft  3 600eft 

K 30x100eft  3 000eft 

S 30x80eft  2 400eft 

  9 000eft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 KSF EGYESÜLETI FELOSZTÁS IRÁNYELVEK 2017 vs.2018 
 

EGYESÜLETI TÁM. RÉSZLETEI 2017 2018 

Centrum támogatás 55 0 

Minősítések 0 50 

Régiós táborok 22 30 

Válogatottak utáni kvóta 25 32 

Igazolt létszám 27 20 

Alaptámogatás 170 160 

Olimpiai pontok 85 85 

Ovi program + edzőképzés 15 15 

Akadémiai támogatás. 10 20 
CSB indulás, érmesek, versenyen indulás, 
stb. 31 30 

TOTAL 440 440 
 
 
VÁLTOZÁSOK ÖSSZEGZÉSE: 

 Centrumtámogatás helyett minősítési rendszer 
 Régiós táborok veszik át a centrumok szerepét – koncentráltabb képzés, jobban nyomon 

követhető 
 Edzői bírói továbbképzések a Régiós táborokban 
 Felnőtt válogatottak utáni kvóta növelése 
 UP válogatottak NK minősítése utáni kvóta növelése 
 Ovi program növelése és kiterjesztése az eddigi centrumok felé is. 
 Az akadémiai beiratkozás díjazása 
 az előre be nem jelentett egyéb, helyi versenyek költségeit a KSF-ben nem lehet elszámolni 

 
 

 


