
Emlékeztető és határozatok 

a Magyar Birkózó Szövetség Intéző Bizottságának 

2019. augusztus 26-i üléséről. 

 

A Magyar Birkózó Szövetség Intéző Bizottsága 2019. augusztus 26-án a Magyar Sport Háza I. emelti 

tárgyalójában tartotta soron következő ülését. 

Az ülésen részt vett: Bacsa Péter, Ancsin László, Bácsi Péter, Balogh Vilmos, Kuller József, Märtz József 

és Süle László IB tagok, meghívottként Farkas Tibor főtitkár. 

Az ülésen az alábbi napirendi pontok tárgyalására került sor: 

1. A szövetség gazdálkodásának bemutatása, valamint az apparátus és szakmai stáb áttekintése, 

címmel Bacsa Péter ügyvezető alelnök tartott tájékoztatót az IB tagjainak. 

 

2. A válogatott keretek tagjait érintő külföldi csapatbajnokságokon való részvétel szabályozása, 

címmel Bácsi Péter szakmai igazgató tett javaslatot a szabályozásra az olimpiai kvalifikáció 

végéig tartó időszakra. 

 

A szövetségi kapitányokkal is egyeztett szabályzatot az Intéző Bizottság IB22./2019. sz. (08.26.) 

határozatával 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. 

 

IB22./2019. sz. (08.26.) határozata: 

 

A válogatott keretek tagjait érintő külföldi csapatbajnokságokon való részvétel szabályozása 

 

Tekintettel a 2020. évi Európa-bajnokság és az olimpiai kvalifikációs versenyek korai 

időpontjára, illetve ezen versenyek kiemelt fontosságára, az idei évben a külföldi 

csapatbajnokságokon való részvételt az MBSZ az alábbiak szerint szabályozza: 

• minden kötött- és szabadfogású, valamint női válogatott keret tag 2019. november 30-

ig szabadon versenyezhet az adott csapatbajnokságban; 

• kivételt képeznek a kvalifikációs világbajnokságon induló versenyzők, akik a vb előtt 

nem birkózhatnak semmilyen külföldi ligában; 

• 2019. november 30-a után a válogatott keret tagjai (kiemelten az olimpiai keret tagjai) 

csak a szövetségi kapitányok külön írásos engedélyével vehetnek részt külföldi 

csapatbajnoki rendszerben. 

A szabályok megszegése, automatikusan fegyelmi eljárást, illetve szankciókat vonhat maga 

után. 

 

3. Javaslat a nyári budapesti regionális táborral kapcsolatos szankcióra. 

 

A nyári kötelező régiós táborok közül a budapesti fiúknak tervezett tábort az utolsó héten le 

kellett mondania a szervező Illés Gergőnek, mert a június 10-én kiértesített budapesti klubok 

közül hatan az utolsó napokban lemondták a részvételt. A Soltvadkertre tervezett tábor 

megrendeléseit csak kötbér felszámítása mellett lehetett lemondani, ezzel kvázi anyagi kár 

érte a szövetséget. A KSF iroda javasolta a felmerülő költségek tovább számlázását az érintett 

egyesületek felé. 



 

A javaslatot az Intéző Bizottság IB23/2019. sz. (08.26.) határozatával 2 igen, 2 nem és 1 

tartózkodás mellett elvetette.   

 

IB23./2019. sz. (08.26.) határozata: 

 

A nyári budapesti regionális táborral kapcsolatos szankciót a lemondás költségeinek 

egyesületekre való áthárítását az IB elvetette. 

Egyben felkéri a Szakmai Bizottság, Utánpótlás Albizottságát vizsgálja ki a meg nem tartott 

tábor körülményeinek okait és tegyen javaslatot a regionális táborok sikeres megszervezésére. 

 

4. A Sportolói Bizottság javaslata 

Barka Emese és Kiss Balázs a bizottság társelnökei javaslatot tettek a bizottság 5. tagjának 

személyére. Javaslatuk Németh Zsanett. Az Intéző Bizottság IB24/2019. sz. (08.26.) 

határozatával a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 

IB24./2019. sz. (08.26.) határozata: 

A Sportolói Bizottság társelnökeinek javaslatára 5. tagjaként Németh Zsanett személyét az IB 

elfogadta. 

 

5. Személycsere az Utánpótlás Kiemelet Edzői Programjában. 

A soltvadkerti klubnál tevékenykedő Egervári László munkaszerződése megszűnt, ezért 

nevezett edző az UEP programból kikerült. A Soltvadkerti TE javasolta, hogy az utódjaként 

szerződtetett Kozák István kerüljön be a UEP-ba. A javaslatot az Intéző Bizottság IB25/2019. sz. 

(08.26.) határozatával 5 igen szavazattal elfogadta. 

IB25./2019. sz. (08.26.) határozata: 

 

A Soltvadkerti TE javaslatára Egervári László munkaviszonyának megszűnése miatt az UEP-ba 

2019. szeptember 1-től Kozák István edző kerül.  

  

Budapest, 2019. 08. 28. 

 

összeállította: Farkas Tibor 
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