A Magyar Birkózó Szövetség szakmai beszámolója
a Kiemelt Sportágak Sportági Fejlesztési
Koncepciójának támogatásról
IV. ütem 1. és 2. negyedév

Budapest, 2015. július 15.
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Összesítő táblázat a negyedik ütem támogatási összegeiről

1.
2.
3.
4.
ÖSSZESEN

projekt elnevezés
szerződés szerint
Versenysport
Szervezetfejlesztés
Utánpótlás nevelés
Egyesületek, műhelyek

2015 – IV. ütem
177.500.000
47.850.000
70.000.000
454.650.000
750.000.000

1. Verseny-, élsport (177.500.000,- forint)

A Versenysport projekt a szakmai piramis csúcsát jelenti. A projekt fő és legnagyobb szakmai
feladata az olimpiára való minél nagyobb létszámú csapat kijutásának biztosítása, valamint a
lehető legeredményesebb szereplés. Az egyéb feladatok a szakmai terv megvalósítását
szolgálták.

Projekt célok, feladatok:


A Birkózó sport népszerűsítése, a versenysport és a birkózás megannyi megnyilvánulási
formájának minél szélesebb körben terjesztése (hazai- és nemzetközi versenyek, hazaiés nemzetközi edzőtáborok, konferenciák, médiákban megjelenés stb.)



Kiemelkedő képességekkel rendelkező versenyzők szakmai fejlődéséneknek biztosítása
(edzés, edzőtábor, verseny)



Versenyzők rendszeres szakmai és fizikai felmérése, regisztrálása (terheléses
vizsgálatok, motoros próbák, testösszetétel vizsgálat, ízületi és izom vizsgálatok)



Az infrastruktúra és a körülmények fejlesztése



A lehető legsikeresebb Olimpiai szereplés biztosítása minden szinten
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Felosztás:
A projekten belül több program jelent meg: szakmai program (hazai és nemzetközi
versenyrendezés, versenyeztetés, edzőtáboroztatás, részvételi díjak, utazási költségek, utazási
adminisztrációs díjak, létesítményhasználat), sportág népszerűsítése (rádió, televízió,
világháló, nyomtatványok), egészségügyi ellátás (táplálék kiegészítők, gyógyszerek, kötszerek,
egészségügyi szolgáltatások-, ellátások), szakmai konferenciák (bérleti-, előadói díjak).

Megvalósulás:
A 2015-ös évben a felnőtt válogatottak (kötöttfogás, szabadfogás, női) elsődleges és
legfontosabb feladata a kvalifikációs Világbajnokságra való felkészülés, azon való sikeres
szereplés és a lehető legtöbb Olimpiai indulási jog megszerzése. Az évben első alkalommal
került megrendezésre az Európa Játékok, melyet a magyar birkózó sport nagyon
eredményesen zárt. Versenyzőink három érmet szereztek, két aranyat és egy ezüstöt.

Magyar Birkózó Csapat - Európa Játékok - Baku
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A felnőtt válogatottak Európa Játékokon való indulása (2015)

Eredmény

Súly

Eredmény

Súly

59 kg
66 kg
71 kg
75 kg
80 kg
85 kg
98 kg
130 kg

Knipli Csongor 17.
Jäger Krisztián 10.
Korpási Bálint 2.
Szabó Martin 23.
Kéri Zoltán 16.
Szabó Patrik 12.
Varga Ádám 9.

57 kg
61 kg
65 kg
70 kg
74 kg
86 kg
97 kg
125 kg

Molnár József 15.
Lukács Norbert 20.
Gulyás Zsombor 8.
Nagy Mihály 18.
Veréb István 5.
Szmik Attila 11.

48 kg
53 kg
55 kg
58 kg
60 kg
63 kg
69 kg
75 kg

Lám Bálint 5.

Női

Súly

Szabadfogás

Kötöttfogás

2015

Ligeti Dániel 7.

fent: Sastin Marianna lent: Barka Emese
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Eredmény
Dénes Mercédesz 8.
Barka Emese 1.
Sastin Marianna 1.
Sleisz Gabriella 16.
Wilson Vanessa 11.
Németh Zsanett 8.

Korpási Bálint az Európa Játékok első magyar érmese

Felnőtt válogatottak edzői beosztása
Kötöttfogás

Szabadfogás

Női

Struhács György
Takács Ferenc
Repka Attila

Gulyás István
Ritter Árpád
-

Wöller Ákos
Nagy Lajos
-

A Nemzetközi Birkózó Szövetség szabályzata értelmében a tagországok csapatai annyi fővel
vehetnek részt a világbajnokságon, amennyi versenyzővel a kontinensbajnokságon indultak
(Európa Játékok). A Las Vegasi rendezésű világbajnokságon a lehető legnagyobb létszámú
csapattal kívántunk részt venni, ezért a nyár elejei kontinensviadalon szinte teljes csapattal
indultunk mindhárom fogásnemben. Ezt a Sportágfejlesztési támogatás és a MOB támogatása
tette lehetővé, hiszen jelentős többletkiadással jár a teljes csapatok felkészítése,
versenyeztetése. A megnövekedett versenyzői létszám indokolta az edzőpartner létszám
emelését is. A kontinens versenyen való sikeres szereplés megerősítette a döntés helyességét.
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A megszerzett három érem mellett örömmel számolhatunk be a fiatal generáció
előrelépéséről, hiszen egyre inkább megközelítik a felnőtt élmezőnyt. Köszönhető mindez
annak, hogy a rendkívüli támogatás belépésével megnőttek lehetőségeink, nagyobb létszámú
csapatokat tudunk, tudtunk edzőtáboroztatni, versenyeztetni és egyre több külföldi
eseményen tudunk, tudtunk részt venni. A 2015-ös évben a koncepció folytatásával továbbra
is a második és harmadik vonal, valamint a fiatalok (U-23) bevonásával kezdtük a felkészülést.
Az U-23-as Európa bajnokságon öt bronzérmet és három 5. helyezést nyertünk.

U-23 Női csapat érmesei (Wöller Ákos, Bacsa Péter, Sándor Klaudia, Galambos Ramóna, Nagy Lajos,
Németh Zsanett, Komáromi Tibor)

Gulyás István, Nagy Mihály bronzérmes, Tihanics Tibor, Losonczi Ottó
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Lévai Zoltán bronzérmes U-23 EB kf, Repka Attila edző

Az érmesek mellett örömteli tény a fiatalok pontszerzései, amely azt bizonyítja, hogy az
utánpótlás is kezd beérni. A tavaszi és nyárelejei időszak a kvalifikációs VB megalapozásáról
szólt, mind erőnléti, mind technikai-taktikai téren. Több nagyszabású versenyt szerveztünk a
hazai közönség megelégedésére is (Golden GP, 5+1 Star Gála, nemzetközi válogató
versenyek). A Szombathelyi GP hozta a szokásos sikert, a nagydíjat megelőző két hétben Tatán
150 fős nemzetközi edzőtábort tartottunk, amely szakmailag minden évben az egyik
legnagyobb ingerforrás. Az év nagy kihívása rendezési szempontból az első alkalommal
megrendezett 5+1 STAR GÁLA volt. Az április 11.-én megrendezett női nemzetközi
csapattalálkozó az európai mezőny javát felvonultatta. A magyar csapat nem kis bravúrt
bemutatva megnyerte a versenyt, melyben nagy szerepe volt a kilátogató nagy létszámú
szurkolóknak, akik buzdították versenyzőinket. A külföldi csapatok a verseny után, Tatán közös
edzőtáborozáson vettek részt és nagyon elismerően nyilatkoztak a gáláról és a táborról is.
Hosszú idő után ismét helyet kaptunk a médiákban köszönhetően a sportágfejlesztési
támogatásnak, de ez még céljainktól messze van. Legjobb versenyzőink egészségügyi és
sporttudományos támogatása folyamatos, bár a nemzetközi színvonalat még csak közelítjük. A
támogatott réteget szeretnénk még tovább szélesíteni.

Értékelés:
Az eddigi eredmények és tapasztalatok arra engednek következtetni, hogy sportunk a
fejlesztési támogatásnak köszönhetően halad a kitűzött célok felé. Természetesen a nagyobb
volumenű fejlődések hosszú távon lesznek érezhetőek. Nagyon bizakodóak vagyunk a jövővel
kapcsolatban, és biztosak vagyunk a sikerekben, ha a támogatás a jövőben folyamatosan és
kiszámíthatóan a rendelkezésünkre áll.
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Érintett személyek/egyesületek:
A felnőtt válogatott keretet kiszélesítettük mind az edzőtáborokat, mind a versenyeket
tekintve. Ezzel több versenyző számára tettük inspiráltabbá az élsportot, valamint a fiatal
felnőttek felzárkózásának folyamata is lerövidülhet.
Felnőtt kötöttfogású, szabadfogású, és női A és B válogatottak (20 - évesektől) 50 fő
U-23 kötöttfogású, szabadfogású, és női válogatottak (18 - 23 évesek) 24 fő
Összesen 74 fő

2. Elit Akadémia (70.000.000,- forint)
Az Elit Akadémia elnevezés az Utánpótlás válogatottakat (6 db kadet kf; kadet női; kadet szf;
junior kf; junior női; junior szf) és a Mr. Tus Birkózó Akadémiát foglalja magába, továbbá a
szakmai piramis középső eleme.
Az utánpótlás szakmai program 70%-a a tavaszi és nyári időszakban zajlik le. Az őszi és téli
időszakban főleg a rövidebb, hosszúhétvégés összetartó edzőtáborok kapják a főszerepet (két
ok miatt: az egyik az iskola, a másik a fő versenyek ekkorra már lezajlanak, és így nem kell a
mindennapi folyamatos terhelést biztosítani). A tavaszi és a nyári időszakban rendszeres
edzőtáborok zajlottak, zajlanak.

Projekt célok, feladatok:
A program fő célja, a kiemelkedő eredmények megszerzésére esélyes versenyzők
utánpótlásának biztosítása és bázisának bővítése. A koncepció másik fő feladata az utánpótlás
korú versenyzők hazai, nemzetközi edzőtáboroztatása és versenyeztetése. A fiatalok számára
is elengedhetetlen a sporttudomány rendszeres alkalmazása a felkészülésben. Feladataink
közt szerepel a versenyzők létszámának növelése, a lemorzsolódás csökkentése, a versenyzők
menedzselése, olimpikonok kinevelése. A legjobbak számára létesítettünk egy akadémiai
rendszerben működő, rendszeres központi felkészülést lehetővé tevő 24 órás műhelyt (Mr.
Tus Birkózó Akadémia). A 2015. évben az Akadémia és a felnőtt válogatott fő hadiszálása a
Körcsarnok lett. A legmagasabb színvonalú edzői állomány kialakítása nagyon nagy feladat
(naprakész nemzetközi tapasztalattal, rutinnal rendelkező rendszeresen kontinens és
világbajnokságokon részt vevő edzők).

Mr. Tus Birkózó Akadémia edzői beosztása
Kötöttfogás

Szabadfogás

Női

Bódi Jenő
Takács Ferenc
Fodor Zoltán

Bánkuti Zsolt
Péteri András
-

Nagy Lajos
Martin Gábor
-
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Utánpótlás válogatottak edzői beosztása
Junior kötöttfogás

Junior szabadfogás

Junior női

Sike András
Lévai Zoltán

Tihanics Tibor
-

Kadet kötöttfogás

Kadet szabadfogás

Kadet női

Fodor Zoltán
Pap Ferenc

Bánkuti Zsolt
Szabó Róbert

Giampiccolo Diletta
Martin Gábor

Nagy Lajos
Szatmári Zsolt

Az ország legjobb versenyzőinek (mindhárom fogásnem) összegyűjtése, fejlődésük biztosítása
a legmagasabb szinten (korosztályos válogatott keretek összefogása rendszeres
edzőtáborozásra és nemzetközi versenyeztetésre).

Felosztás









Utánpótlás adminisztrátori bére, és azoknak járulékai
Edzőtáborok szervezése (összetartó és központi edzőtáborok, edzések)
Kontinens versenyekre való felkészülés biztosítása
Terembérlet - A BMSK-ban lévő Körcsarnok létesítményhasználati díja (arányosítva az
utánpótlás válogatottakra).
Kollégiumi ellátás – A Mr. Tus akadémia versenyzői részére napi ellátás költségei.
Egészségügyi ellátás - A versenyzők orvosi felügyelete, vitaminok, táplálék kiegészítők
beszerzése.
Edzéseszközök - A teremben a versenyzők részére különböző erősítő gépek, súlyzók
beszerzése (nettó 100.000,- Ft alatti tételek)
Felszerelések biztosítása (sportruházat)

Megvalósulás
A hazai edzőtáborok több helyszínen kerültek, kerülnek megrendezésre. (Tata, Dunavarsány,
Budapest, Szigetszentmiklós, Esztergom, Törökszentmiklós, Dunaújváros stb.) Az akadémia
diákjai számára napi háromszori étkezést, vitamincsomagokat biztosítottunk. A hazai
rendezésű utánpótlás versenyekre érmeket, serlegeket biztosítottunk. Az első két
negyedévben számos külföldi utazást (verseny, edzőtábor) valósítottunk meg (Törökország,
Azerbajdzsán, Csehország, Szlovákia, Szerbia, Németország, Ausztria, Lengyelország,
Horvátország, Románia, Spanyolország, USA). A junior korosztály már túl van az Európa
Bajnokságon (TUR – Isztambul), rájuk már csak Világbajnokság vár augusztusban. A kadet
válogatottak számára nem lesz egyszerű a 2015-ös év, mivel a két kiemelt verseny (EB –
Szabadka; VB – Szarajevó) két hét különbséggel lesz megrendezve szintén augusztusban. A
központi terem – Körcsarnok – helyzete folyamatosan alakul. A beköltözés nem volt zökkenő
mentes, de folynak a munkálatok és a folyamatos tárgyalások arra vonatkozóan, hogy az
olimpiai felkészülés zavartalan legyen. A diák és serdülő korú versenyzők számára idén több
nyári edzőtábort tartottunk és tartunk.
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Értékelés
A támogatás lehetővé tette a válogatott csapatok edzőtáboroztatását, versenyeztetését,
amely már közel jár az optimális létszámokhoz. 2013-ban fordult elő először hosszú idő után,
hogy az utánpótlás EB csapatok maximális létszámmal vehettek részt ezeken a versenyeken a
Birkózó Szövetség szponzorálásában, és ezt 2015-ben is sikerül kivitelezni. A kiemelt
versenyeket (EB,VB) rendszeresen négy hetes edzőtáborok előzik meg. A legfiatalabb
versenyzők számára eddig megtartott edzőtáborok nagy sikereket arattak, mind szakmai
tapasztalatok alapján, mind motivációt tekintve.

Junior Európa-bajnokság (2015)
2015
Andrási József 5.
Torba Erik 3.
Kovács Márk 23.
Losonczi Ottó 2.
Lévai Zoltán 3.
Papp Bertalan 3.
Török Zsolt 3.
Almási Ferenc 12.

Súly

Eredmény

Súly

Eredmény

50 kg
55 kg
60 kg
66 kg
74 kg
84 kg
96 kg
120 kg

Vilhelm Richárd 14.
Vida Csaba 9.
Makula Ramón 10.
Szél Balázs 9.
Püspöki Patrik 14.
Wittmann Kristóf 8.
Nagy Mihály 7.

44 kg
48 kg
51 kg
55 kg
59 kg
63 kg
67 kg
72 kg

Réczi Bianka 8.
Váncza ivett 10.
Szenttamási Noémi 11.
Vilhelm Viktória 8.
Galambos Ramóna 2.
Szabó Eliána 7.
Sándor Klaudia 13.
Száraz Vivien 5.

Női

50 kg
55 kg
60 kg
66 kg
74 kg
84 kg
96 kg
120 kg

Eredmény

Szabadfogás

Kötöttfogás

Súly

A junior válogatottak az Európa-bajnokságon hat érmet és hét helyezést
szereztek.

Junior EB ezüstérmes Galambos Ramóna edzőjével Nagy Lajossal
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Egy nap három érem: Torba Erik, Losonczi Ottó, Papp Bertalan

Lévai Zoltán, Török Zsolt Junior EB bronzérmeseink

Érintett személyek/egyesületek:
Serdülő kötöttfogású, szabadfogású, és női válogatottak (14-15 évesek) 200 fő
Kadet kötöttfogású, szabadfogású, és női válogatottak (16-17 évesek) 70 fő
Junior kötöttfogású, szabadfogású, és női válogatottak (18 – 20 évesek) 60 fő
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3. Egyesületek (454.650.000,- forint)
A magyar birkózás mind szélesebb alapokon való működésének bizományosai az egyesületek,
melyek a fiatalok bevonzásáért, neveléséért felelnek az MBSZ felügyelete mellett. A
továbbadott egyesületi támogatás széleskörűen felhasználható segítséget nyújt, ezen
feladatok elvégzéséhez. Új programként jelenik meg az Ovis pályázat, mely a legfiatalabb
korosztályt célozza meg.
Másfél év után már biztató jelek kezdtek mutatkozni: megduplázódott a versenyengedélyek
száma, szakosztályok, kihelyezett csoportok megerősödtek, alakultak szerte az országban.
Az utánpótlás legfiatalabb korosztályainak országos versenyein az idő előre haladtával egyre
nőtt az indulók száma. Egyre több szakosztály rendezett meghívásos körzeti, területi nevelő
versenyeket, és emelkedett az induló csapatok száma. A fiatalok számára is elengedhetetlen a
modern sporttudomány rendszeres alkalmazása a felkészülésben és ezt el is várjuk a
műhelyektől.

Célok, feladatok:











A fennmaradásért küzdő műhelyek támogatása, fejlesztése az alapok megerősítésének
érdekében.
Óvodás és általános iskoláskorúak bekapcsolása a birkózó sport szakmai programjába (új
regisztrált sportolók bevonása a sportágba, valamint a sportágban szereplők megtartása)
A földrajzi elhelyezkedés függvényében a határon túli magyar fiatalok bevonása.
Sportolói létszám jelentős bővítése és versenyeztetése a regionális és országos
rendszerben.
A Birkózó sport népszerűsítése, a versenysport és a birkózás megannyi megnyilvánulási
formájának minél szélesebb körben terjesztése
Az Országos és a Regionális Szakmai Programban való részvétel (versenyzés,
edzőtáborozás, edzői továbbképzés)
Kötelező együttműködés az akadémiai rendszerrel, úgy, hogy a versenyző a saját
egyesületében marad, az eredményeket oda viszi.
Kiemelkedő képességű versenyzők szakmai fejlődéséneknek biztosítása a Centrumokban
Versenyzők rendszeres szakmai és fizikai felmérése, regisztrálása
Az infrastruktúra és a körülmények fejlesztése

Felosztás
Az EMMI által állított követelményeknek megfelelően éves szakmai tervet kellett készítenünk.
A 2015. májusi Közgyűlésen elfogadottaknak megfelelően kidolgoztuk a szakmai
szempontokat és az eredményességet is figyelembe vevő új elosztási rendszert a
Sportágfejlesztési Támogatás IV. ütemére (2015 év).
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Egyesületi Támogatás elosztási elvei 2015. év - IV. ütem
ALAPTÁMOGATÁS/év éves szakosztályi rangsor alapján 40%
Rangsor 1. hely
Rangsor 2. hely
Rangsor 3. hely
Rangsor 4-10. hely
Rangsor 11-20. hely
Rangsor 21-30. hely
Rangsor 31-50. hely
Rangsor 51-65. hely
Rangsor 66-90. hely
Rangsor 91-110. hely
Induló klubok (2 éven belüli tagság)
CENTRUM TÁMOGATÁS/év
18%
KRITÉRIUMOK a teljesítmények alapján
40%
Igazolt versenyzői szám
Olimpiai pontok
Felnőtt válogatottak ”A” keret
Felnőtt válogatottak ”B” keret
UP válogatottak
Magyar Bajnokság arany érmesei
Magyar Bajnokság ezüst érmesei
Magyar Bajnokság bronz érmesei
Egyesületi részvétel a hazai, hivatalos, MBSZ naptáras
versenyeken (2014 II. félévben)
CSB részvétel 2014
Versenyzői rajthoz állás a hazai, hivatalos, MBSZ naptáras
versenyeken
OVIS PROGRAM (centrum nem pályázhat)
2%

3.200.000 Ft
2.800.000 Ft
2.600.000 Ft
2.300.000 Ft
2.250.000 Ft
2.200.000 Ft
1.650.000 Ft
1.500.000 Ft
1.000.000 Ft
750.000 Ft
500.000 Ft
1.000.000 – 6.000.000,- között
10.000,- / fő
2.000,- / pont
300.000,- / fő
250.000,- / fő
200.000,- / fő
12.000,- / db
9.000,- / db
8.000,- / db
20.000,- / verseny
40.000,- / verseny
2.000,- / fő
200.000 - 500.000,- Ft-ig

További kritériumok:
 Felvevő klubok (utánpótlás nevelés nélkül): Maximális támogatás: 1.000.000 Ft
 Amely klubnál az ellenőrök háromszor súlyos hiányosságokat találnak, csökkenthető a
támogatása
 Csak a maximum 2 éve indult klubok kapnak alaptámogatást – 500.000 Ft
 Aki az elmúlt 2 évben nem ért el olimpiai pontot az nem kap támogatást
 Aki az elmúlt 1 évben nem indult MBSZ versenynaptáras versenyen az nem kap
támogatást.
 Akinek 5 fő alatti átlagos igazolt versenyzői létszáma van, az nem kap támogatást.
 A veterán és a strandbirkózó pontok csak az egyesületi rangsorban számítanak, a
támogatás kiszámításának szempontjaiban nincsenek figyelembe véve.
 Aki az elszámolással kapcsolatos feladatoknak nem tesz eleget, csökkenthető a
támogatása (határidők, hiánypótlás stb.)
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A továbbadott egyesületi támogatás felhasználható az alábbi kiadások fedezésére



















Sportszakemberek juttatásai,
Sportszakemberek költségtérítése
Adminisztrátori bér és járulékai
Adminisztrációs költségek,
Versenyzői juttatás és járulékai,
Működési költségek,
Terembérlet,
Hazai és nemzetközi versenyeztetés,
Hazai és nemzetközi edzőtáboroztatás
Egészségügyi háttér biztosítása,
Közös edzés,
Edzői képzés, továbbképzés,
Versenyrendezés
Kollégiumi ellátás,
Sportfelszerelés,
Egyéb eszközök,
Szőnyegbeszerzés,
Létesítmény karbantartás 500.000,- Ft-ig

Ovis Program

P[LY[ZATI KIÍR[S
A Magyar Birkózó Szövetség p{ly{zatot hirdet
Tagszervezetei részére Óvodai sport{gfejlesztési program megvalósít{s{ra.
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1.
A p{ly{zat célja
A mozg{s és a sport megismertetése az óvod{sokkal, képesség és mozg{skoordin{ció fejlesztés.
Kistérségi és helyi óvodai sport{gfejlesztési program kialakít{sa, működtetése és fejlesztése, óvodai
grundbirkózó versenyek rendezése.
Egészséges sportszemléletű életmód és életvitel kialakít{sa minél szélesebb kőrben. A Magyar Birkózó
Szövetség tagszervezeteinek t{rsadalmi szerepv{llal{s{nak segítését szolg{lja.
1.1. A t{mogatottak köre:
Mindazon t{rsadalmi szervezetek akik a Magyar Birkózó Szövetség tagszervezetei. Centrumok nem
p{ly{zhatnak!

2.

A t{mogat{s form{ja és mértéke, feltétele

2.1. A t{mogat{s form{ja:
A t{mogat{st a kistérségi és helyi óvodai sport{gfejlesztési program kialakít{s{ra, működtetésére és
fejlesztésére, valamint óvodai grundbirkózó versenyek megrendezésére kapj{k, vissza nem térítendő
form{ban, melynek összege maximum 500.000,- Ft.
Ezt az összeget 2015. janu{r 1 és 2016. janu{r 31. között kell felhaszn{lni.
A p{ly{zatban csak a t{mogat{si időszakot terhelő költségekre vonatkozó sz{ml{k sz{molhatók el.
2.2. Egyéb feltételek:
a)
Egy tagszervezet jelen p{ly{zati felhív{sra egy p{ly{zatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az
igényelt összeg, de maximum 500.000,- Ft adható. A döntéshozó a t{mogat{st a kértnél alacsonyabb
mértékben is meg{llapíthatja. Minden esetben meg{llapod{st kell kötni az óvod{val!
A Magyar Birkózó Szövetség döntése ellen a p{ly{zó részéről jogorvoslati igény benyújt{s{nak
helye nincs!

3.1 A benyújt{s módja:
Minden tagszervezet maximum 500.000,- Ft összegre p{ly{zhat melyet papíralapú p{ly{zatban
nyújthatnak be a Magyar Birkózó Szövetségnél.
3.2. Papíralapú p{ly{zat :
A p{ly{zatnak tartalmaznia kell a program leír{s{t és költségvetését, mellékletként az óvod{val
kötött meg{llapod{st.
A papíralapú p{ly{zatot és mellékleteit 1 eredeti és 2 m{solati péld{nyban kell benyújtani.
3.3. Bead{si hat{ridő: 2015. június 15. nap
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3.4. A bead{s helye
Magyar Birkózó Szövetség
1146. Budapest, Istv{nmezei út.1-3
vagy személyesen leadni legkésőbb a bead{si hat{ridő napj{n 16.00 ór{ig az al{bbi címen:

A p{ly{zattal kapcsolatban tov{bbi inform{ciókat a 06-1-460-6848-as a 06-30-994-0021– es
telefonsz{mon, valamint kalmantibi57@gmail.com e-mail címen is kaphatnak.

4.

A formai bír{lat szempontjai:

4.1. papíralapú p{ly{zat :
a) post{ra ad{s vagy személyes benyújt{s d{tuma,
b) a p{ly{zati program költségvetés megfelelősége,
c) a melléklet megfelelősége,
d) kiz{r{s fenn{ll{s{nak vizsg{lata.

5.

Az elbír{l{s hat{rideje, Szerződéskötés

A p{ly{zatok 2015. június 25-ig kerülnek elbír{l{sra.
A Magyar Birkózó Szövetség a döntéséről a tagszervezeteket ír{sban t{jékoztatja.
A Magyar Birkózó Szövetség t{mogat{si döntéséről szóló értesítő levele tartalmazni fogja a
t{mogat{si szerződést azon tagszervezetek részére akik a t{mogat{sban részesülnek.

6.

A t{mogat{s folyósít{sa

A t{mogat{s folyósít{s{ra egy összegben kerül sor, utólagos elsz{mol{si kötelezettség mellett a KSF
t{mogat{shoz kapcsolva szerződés módosít{ssal A t{mogat{s teljes összegének kiutal{s{ra a
t{mogat{si szerződés mindkét fél {ltali al{ír{s{t követő 15 napon belül kerül sor, amennyiben nincs
egyéb ezt kiz{ró ok.
6.1. A t{mogat{s elsz{mol{sa és ellenőrzése
A kedvezményezettek a t{mogat{s felhaszn{l{s{ról a t{mogat{si szerződés és a gazd{lkod{sukra
vonatkozó előír{sok szerint kötelesek sz{mot adni a KSF elsz{mol{shoz kapcsolva, annak részeként és
feltételei szerint.

Kelt, Budapest, 2015. június 1.
Magyar Birkózó Szövetség
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Megvalósulás
A szerződéskötések folyamatosan zajlanak, a határidő 2015. július 20. Az úgy nevezett holt
időszakban, amíg nem érkezett meg a támogatási összeg, a KSF iroda ellenőrzéseket
szervezett az egyesületeknél. Ebből a célból munkaviszonyt létesítettünk 3 ellenőrrel. A
szerződések előkészítése is megtörtént, gyakorlatilag csak az utalásra vártak az alkalmazottak.

Szerződést megkötött egyesületek 2015. július 14.-ei állapot
Kincses S. BSzSE Hajdúbö.
Kiskunfélegyházi VTK
Kiskunhalasi BC
Kõbányai Sport Club
Kõszegi Sportklub
Kovács V. B E, Körmend
Nádasdy DSE
Nagysáp
Nyársapáti SZSE
Nyírsport TSE
Orosházi Sp. BK
Pálháza VSE
Pestszentimrei BSE
Sárospataki R. DE
Sárrétudvari BSE
Sátoraljaújhelyi ESE
Soltvadkerti TE
Tatabányai SC
Tatai AC
Táti DSE
Törökszentmiklósi BDSK
Túrkevei Városi SE
Vasas SC

Abaújszántó VSE
Abonyi BC
Adácsi BCSE
ÁMK DSE Bököny
Bajai Birkózó Club
Balkányi SE
Báránd KSE
Bárdosi KSA SE
Budapesti VSC
Ceglédi VSE
Dél-Zselic SE
Dr. Papp László BE
Dunaferr SE
É-K-i Reg. Mr. Tus BI
Enyingi Városi SE
Érdi Spartacus SC
Gurics György BDSE
Gyõri BKSE
Hõszig-Szigetvári BSE
Kaposvári VS USE
Kazincbarcikai VSE
Kecskeméti BC
Kertvárosi SE

A fent felsorolt 46 egyesület mellett további 42 egyesület hiánypótlás alatt áll,
szerződéskötésük folyamatban van, 30 egyesület még nem nyújtott be dokumentumot.
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Ellenőrzések

















Márciustól megkezdtük a szakosztályok munkájának helyszíni ellenőrzését.
Ellenőreink (Őcsi Gábor a Kőbánya SC volt elnöke, Major Sándor VB ezüstérmes volt
válogatott birkózónk) járták az országot, egyelőre bejelentés nélkül, az egyesületek
által az előző Támogatási Szerződésben megadott edzés helyszínek, és edzés
időpontok alapján. Májustól Szőnyi János - volt válogatott szövetségi kapitány,
mesteredző - szakmai tanácsadóként a helyszínen segíti a szakosztályok munkáját.
Június közepéig 68 egyesület 84 bejelentett edzés helyszínén jártak, személyesen
győződtek meg az előző támogatások hatásáról, a leadott beszámolók
valóságtartalmáról, a beszerzett eszközök felszerelések meglétéről, az edzés
helyszínek, kiszolgáló helyiségek állapotáról. Mindenről felmérő ívet töltöttek ki, és
fényképeket készítettek.
Az edzések helyszíne 15%-ban, az edzés időpontok 25%-ban nem egyeztek a
Támogatási Szerződésben megadottakkal, noha az egyesületeknek változások esetén
bejelentési kötelezettségük van az általuk aláírt szerződés szerint, ezt csak az
ellenőrzés után kezdték betartani.
A birkózó sportág alapvető feltételei közül szőnyeg mindenhol volt, 90 %-nál
található tartalék szőnyeg is. Az edzéseket szinte mindenhol képesítéssel rendelkező
edzők vezették.
A KSF-ből vásárolt felszerelések nagy értékű eszközök dokumentációja,
nyilvántartása egyszer sem volt fellehető az edzés helyszínén, vagy az egyesület
központjában, vagy a könyvelőknél.
Jelenléti ívet a klubok 25 %-a vezet, edzéstervet mutatni, csak 15 % tudott,
edzésnaplót csak négy helyen vezettek (a sportiskolák).
15 %-nál szűkösek a körülmények, néhánynál balesetveszélyesek. A helyszínek 90 %ában kiegészítő technikai eszközök (súlyzók, kötél, bábu, zsámoly, medicin labda stb.)
megtalálhatók, kondi gépek csak 20 %-nál vannak, nagyrészük elavult.
A létesítmények állapota átlagban gyenge közepesnek mondható, néhány üdítő
kivételtől eltekintve. A kiszolgáló helyiségek állapota még gyengébb, 10%-uk nem
menne át egy ÁNTSZ ellenőrzésen.
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Egyesületi támogatások elektronikus Elszámoló Rendszer – Flexinform Kft
A 2015. évben az EMMI által nyújtott pénzügyi továbbadott támogatásból július 14.-ig XD
birkózó sportegyesülettel sikerült szerződést kötni. Ennek az az oka, hogy a támogatás első
részlete nagyon későn június 19.-én érkezett meg a bankszámlánkra (445.150.000,- Ft).
Az Elszámoló Rendszer egy olyan komplex informatikai rendszer, amely nyomon követi a
továbbadott támogatási projekt folyamatát a szerződéskötéstől egészen az értékelésig.
Használt modulok: szerződéskötés / elszámolás / minták és segédletek / adatok-kimutatások /
ellenőrzés. Az integrált folyamatkezelés elősegíti a projekt célok megvalósítását.
A papíralapú ügyintézés helyett bevezetett elektronikus kapcsolattartás csökkentette az
adminisztrációs terheket, mind a szakszövetség, mind a támogatott egyesületek számára, és
javította a szakszövetség és a sportegyesületek együttműködésének színvonalát.
Folyamatos szervízszolgáltatással segítettük az egyesületek munkáját. A programban beállított
ellenőrzési funkciók már az számlák rögzítése során kiszűrte a hibák jelentős részét. Az
interneten bárhol elérhető volt, nem volt szükséges telepíteni, a formalizált dokumentumok
automatikus létrehozása (szerződés, mellékletek, hiánypótlás, elfogadó nyilatkozat), a
manuális folyamatok kiváltása csökkentette az ügyintézés időtartamát.
Az eredmények mérése és összehasonlítása érdekében kialakított indikátor rendszer által
kinyert adatok hozzájárultak a szakmai döntéshozatalhoz, és a szakmai működés
hatékonyabbá tételéhez.

Értékelés
A Magyar Birkózó Szövetség a KSF leginkább kihangsúlyozott feladatát, a sportolói létszám
megduplázását már a hosszú távú program elején, idő előtt teljesítette, az elvárásoknak
megfelelően.
Hosszú távú, 2020-ig tartó programunkat, az egyesületek újra élesztését, a birkózás szélesebb
alapokra helyezését, a centrum rendszer, majd az erre épülő akadémiák kialakítását
megkezdtük, a programnak megfelelően lépésről lépésre haladva, a feladatokat egymásra
építve haladunk.
Először érdekeltté tettük az edzőket, akik többnyire jelentéktelen juttatásokért,
költségtérítésért dolgoztak. Meg kellett győződniük, hogy érdemes komolyabban dolgozni.
Ezzel párhuzamosan megvalósítottuk a szőnyegprogramunkat.
A három alapvető feltételt, amely nélkül nincs birkózás (sportoló, edző, szőnyeg) másfél év
alatt teljesítettük.
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Az MBSZ vezetése úgy döntött, hogy minden szakosztálynak megadja a lehetőséget a
bizonyításra, és a nyújtott, mérhető teljesítmény alapján dönt a további támogatások
odaítéléséről.
Az egyesületek ápolják a kapcsolataikat a határon túli magyar klubokkal: Felvidékről pl. Bős,
Komárom, Somorja, Kassa, Kárpátaljáról: Ungvár, Munkács, Erdélyből: Korond,
Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Vajdaságból: Zenta, Zombor, Kanizsa. Egymás versenyein
részt vesznek, közös edzéseket, edzőtáborokat tartanak.
A rendszer megérett arra, hogy a teljesítményt számon tudjuk kérni, ennek érdekében az
ellenőrök munkába álltak és folyamatosan járják az országot. Rövid idő alatt elterjedt az
ellenőrzések híre és a szabályokat, kritériumokat, feltételeket egyre jobban betartják az
egyesületek. Az eredmények elsőre ijesztőek voltak néhány esetben, de úgy gondoljuk az
ellenőrzések nagyban hozzájárulnak a rendszer zökkenőmentes, sikeres, hatékony
működéséhez és a visszajelzéseket, eredményeket alapul véve dinamikusan tudjuk alakítani a
programot.

Érintett egyesületek:
2015. év továbbadásra kerülő összegei (118 egyesület)
Abaújszántó VSE
Abonyi BC
Adácsi BCSE
ÁMK DSE Bököny
Aranyszarvas KHSE
Bajai Birkózó Club
Balkányi SE
Báránd KSE
Bárdosi KSA SE
Bekecsi BCSE
BERHI BSE
Bócsai BL SE
Budapesti VSC
Büki Birkózó Club
Ceglédi VSE
Centrum SE
Csepel Birkózó Club
Csévharaszti BSE
Dél-Zselic SE
Dévaványai SE

1 700 000
4 200 000
2 100 000
2 200 000
500 000
4 054 480
4 500 000
1 700 000
1 700 000
200 000
500 000
3 500 000
6 000 000
2 000 000
16 800 000
1 800 000
15 800 000
1 100 000
5 900 000
2 800 000
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Diósgyőri BC
Dorogi NC
Dr. Papp László BE
Dunaferr SE
Dunaharaszti MTK
Egri VSE
É-K-i Reg. Mr. Tus BI
Enyingi Városi SE
Eötvös Diák SE
Érdi Sparcatus SC
Erzsébeti SMTK
Esztergomi BSE
Esztergomi SP SE
Ferencvárosi TC
Független Tázlári SC
Gádoros BE
Gurics György BDSE
Gyál és Térsége BE
Gyöngyösi SD és SZSE
Győri AC
Győri BKSE
Hajdúnánási H. I. UDSE
Hajdúszoboszlói BSE
Hidasnémeti VSC
Honvéd Szondi-LSE
Hőszig-Szigetvári BSE
Inárcs Birkózó- és DE
J-ÁSZ Atlétikai, SZFE
Jászapáti Városi SE
József Nádor DSE
Kabai MKSE
Kalocsai SE
Kanizsai Birkózó SE
Kaposvári NSE
Kaposvári VS USE
Karcagi SE
Kazincbarcikai VSE
Kecskeméti BC
Kecskeméti TE
Kerámia SE Tófej
Kertvárosi SE
Kincses S. BSzSE Hajdúböszörmény
Kiskőrösi Petőfi BK
Kiskunfélegyházi VTK
Kiskunhalasi BC
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10 000 000
20 200 000
2 300 000
9 800 000
2 700 000
7 890 880
3 500 000
900 000
2 554 480
16 179 500
21 200 000
1 800 000
800 000
13 690 880
950 000
1 300 000
950 000
2 200 000
2 100 000
500 000
2 500 000
2 300 000
1 600 000
1 300 000
3 000 000
5 879 500
1 100 000
4 154 480
1 400 000
2 054 480
4 100 000
2 500 000
3 800 000
1 000 000
8 900 000
2 600 000
2 500 000
2 500 000
8 800 000
2 100 000
5 300 000
1 400 000
1 000 000
2 700 000
1 500 000

Kisteleki Sport Egylet
Kovács V. B E, Körmend
Kőbányai Sport Club
Köröstarcsai DSE
Kőszegi Sportklub
Községi SE Földes
Magyar TF Egyetem SE
MÁV-Milon BK
Mecsekaljai BSE
Mezőhegyesi SE
Miskolci BSE
Miskolci VS
Mogyoródi KSB
Monori SE
Nádasdy DSE
Nagykőrösi Petőfi TSE
Nagysáp
Nagyszénási SEDBK
NIKÉ Sportegyesület
Nyársapáti SZSE
Nyírsport TSE
Ócsai BTE
Orosházi Spartacus BK
Pálháza VSE
Pénzügyőr SE
Pestszentimrei BSE
Petőfi Sportegyesület Nagyrábé
Püspökladányi NSE
Sárospataki R. DE
Sárrétudvari BSE
Sátoraljaújhelyi ESE
Soltvadkerti TE
Szárligeti SE
Szegedi VSE
Szerencs VSE
Sziget SC
Szombathelyi HVSE
Tatabányai SC
Tatai AC
Táti DSE
Tiszacsege VSE
Tiszakécske VSE
Tokod BSE
Tököli BSE
Tölgyfa SE Lakitelek
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900 000
500 000
4 900 000
1 300 000
1 500 000
3 800 000
1 000 000
1 300 000
1 400 000
900 000
2 700 000
500 000
3 654 480
2 350 000
900 000
950 000
500 000
6 154 480
2 200 000
800 000
1 100 000
1 700 000
14 854 480
500 000
5 800 000
2 300 000
1 300 000
5 400 000
2 000 000
1 500 000
500 000
1 100 000
900 000
6 454 480
1 800 000
5 100 000
10 800 000
12 254 480
900 000
400 000
2 200 000
200 000
1 100 000
2 379 500
800 000

Törökszentmiklósi BDSK
Túrkevei Városi SE
Újpesti Torna Egylet
Vasas SC
Veszprémi Dózsa SK
Zagyvaszántói SE
Zalaegerszegi BSE
Zsigmondy-Winkler DSE

8 854 480
4 000 000
6 500 000
16 800 000
300 000
500 000
5 800 000
900 000

összesen:

441 765 060

4. Szervezetfejlesztés (47.850.000,- forint)

Feladatait tekintve egy kissé különálló, mert nem közvetlen szakmai feladatokat tartalmaz,
hanem azok megvalósítását lehetővé tevő adminisztrációs, szervezői, irodai, elszámolási
feladatokat. Az elszámolásban, ezen feladatok, illetve a személyi jellegű kifizetések költségeit
számoltuk el.

Célok, feladatok:
A projektnek a három fő Szövetségi projekt (Verseny- élsport, Utánpótlás nevelés, Egyesület),
valamint a közös MOB – MBSZ projekt (Kiemelt edző program) lebonyolítását kell biztosítania.

Felosztás
-

Bérköltség
A Sportágfejlesztési támogatás, és a Magyar Birkózó Szövetség feladatait ellátó
alkalmazottak költségei. A támogatási idő alatt a munkabéreket folyósítjuk a fennálló
keretösszegből.

-

Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
 az adminisztrációs iroda felszerelése, készletbeszerzése, fenntartása
 a Magyar Sportok Házában külön irodát bérelt a szövetség az adminisztrációs stáb
elhelyezése érdekében, ennek költségeit is innen fedezzük
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 a lebonyolítás érdekében az MBSZ felkérése alapján külső cég intézi a pályázattal
kapcsolatos szerződések, adatlapok, elszámolások, pénzügyi teljesítés nyomon
követését. Az adatszolgáltatásról és a napi követésről az adminisztrációs irodának
tartoznak beszámolni. Ezekhez a feladatokhoz külön szoftver készült. Ezen kívül a
könyvelési, jogi tanácsadási és megbízási díjakat, helyeztük erre a sorra.

-

Beruházás
A szervezetfejlesztéshez kapcsolódó eszközök beszerzését, fenntartását, javítását
(fénymásoló, laptop, nyomtató, nyomtatványok, bútorok) fedeztük még a támogatásból.
Az irodákat felszereltük bútorokkal.

Megvalósulás
Koncepciónk feladatait a megnövelt adminisztratív csapat, maradéktalanul el tudta látni, a
jelenlegi konstrukciók mellett. A plusz irodahelység és eszközök igénybevételével, a szakmai
munka minősége és gyorsasága is megnövekedett.

Értékelés
Az elvégzett feladatok tükrében, mind az MBSZ vezetése, mind az EMMI és a MOB is
elismerően nyilatkozott az adminisztratív csapatunk és a Sportágfejlesztési iroda munkájáról.
Az iroda naprakész statisztikákkal rendelkezik az egyesületi támogatásokkal kapcsolatban.

24

Egyéb melléklet:
-

EMMI által kért indikátor tábla.
Mutatók
Létszámadatok (fő)

2015. július 1.
4307

versenyengedéllyel rendelkező felnőtt sportolók
száma
ezen belül:
hivatásos
ebből fogyatékos
amatőr
ebből fogyatékos
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 utánptólás korú létszám

Humánerőforrás (fő)
szövetségi tisztségviselők
szövetségi adminisztratív munkatársak
ebből:
munkaviszonyban foglalkoztatott
egyéb jogviszonyban foglalkoztatott
a szövetség által nyilvántartott mérkőzésvezetők,
versenybírók száma
nemzetközi sportszövetségben tisztséget betöltő
személyek (sportdiplomaták) száma
edzők száma
ezen belül:
szövetség által foglalkoztatott
kiemelt edzők száma
a szövetség egészségügyi alkalmazottai, segítői
2015. január 1. - 2015. július 1. közötti
időszakban képzésben, továbbképzésben részt
vett
edzők száma
egyéb sportszakemerberek száma
szövetségi adminisztratív dolgozók száma
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711
15 fő várható
0
696
1
3596
650
807
785
621
384
349
725

2
16
15
3
103
8
215
2
10
2

0
0
0
0

Tagszervezetek száma (db)
ezen belül:
sportegyesületek száma
ebből:
diáksport egyesület
munkahelyi sportesület
sportvállalkozások száma

134
134
13
0
0

utánpótlás-nevelés fejlesztését végző
alapítványok száma

0

Elért nemzetközi eredmények 2015. január 1. - 2015. július 1.
Európa-bajnokság
Európa Játékok
Korosztályok
I. II. III.
pontszerző
I. II. III.
pontszerző
felnőtt
2 1
0
2
Nem rendeznek ebben az évben Európa-bajnokságot.
U-23
0 0
5
3
Nem rendeznek ezekben a
junior
korosztályokban Európa
0 2
4
2
Nem rendeztek ebben az időszakban EurópaJátékokat
ifjúsági
bajnokságot.

felnőtt
U-23
junior
ifjúsági
serdülő
diák I
diák II.

A magyar bajnokságon indulók létszáma
(2015. január 1. - 2015. július 1.)
korosztályok szerinti bontásban
létszám (fő)
205
157
80
0
134
144
227
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Korosztályok szerinti
bontásban

Felnőtt kötöttfogás
Felnőtt szabadfogás
Felnőtt Női
Junior kötöttfogás
Junior szabadfogás
Junior női
Kadet kötöttfogás
Kadet szabadfogás
Kadet női
Serdülő, diák

Hazai
edzőtáborok
száma (db)

Hazai
edzőtáborokban
résztvevők
száma (fő)

Külföldi
edzőtáborok
száma (db)

Külföldi
edzőtáborokban
résztvevők
száma (fő)

2015. évben
(várható)

2015. évben
(várható)

2015. évben
(várható)

2015. évben
(várható)

18
16
18
12
12
12
12
12
10
6

22
16
14
22
20
18
24
20
16
100

12
14
8
4
3
3
3
2
4
0

18
12
10
10
7
5
18
14
12
0

Készítették:
Kálmán Péter
Kálmán Tibor
Bécsi Erika
Szabó Zsuzsanna
Könnyű Csilla
Cserpes Ildikó
Tollár Dániel
Fék Szabolcs
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