
Emlékeztető és határozatok 
a Magyar Birkózó Szövetség Intéző Bizottságának 

2019. október 8-i üléséről. 
 
 
A Magyar Birkózó Szövetség Intéző Bizottsága 2019. október 8-án a Magyar Sport Háza I. emelti 
tárgyalójában tartotta soron következő ülését. 
 
Az ülésen részt vett: Bacsa Péter, Ancsin László, Bácsi Péter, Kuller József, Märtz József és Süle László 
IB tagok, (Balogh Vilmos ig. távol) meghívottként Farkas Tibor főtitkár, Kálmán Tibor referens, Rögler 
Gábor szakmai referens. 
 
Az ülésen az alábbi napirendi pontok tárgyalására került sor: 
 

1. Napirend: Jelentés a felnőtt világbajnokságon történt szereplésről.  
 
Bácsi Péter előterjesztő a megküldött anyaghoz szóbeli kiegészítést nem tett, a szövetségi 
kapitányok értékelésével egyetértett. A megszerzett 4 kvóta mellé további 2-4 kvóta 
megszerzését tartja reálisnak.  
Bacsa Péter kiegészítésében egyetértett a további 2-4 kvóta szerzési eséllyel. Továbbiakban 
tájékoztatta az IB-t a VB ideje alatt történt egyéb eseményekről.  

• A KÜM külön programja keretén belül a VB-n bemutatkozott a Teqball szövetség és 
sportági bemutatót is tartottak.  

• A Suples céggel megbeszélést folytattunk az esetleges suples sporteszközök 
vásárlásának lehetőségeiről.  

• Az UWW értekezletet tartott a strandbirkózás lehetséges jövőbeni szerepéről az 
olimpiai sportágak programjában 

Farkas Tibor vett részt ezen az értekezleten és bővebb tájékoztatást adott az ott 
elhangzottakról. Az UWW komolyan gondolja, hogy foglalkozni kell strandbirkózással. 
Elnökségi tagok kaptak felkérést versenyprogram összeállítására, a szabályok kidolgozására, a 
premizálás megvalósítására. Kérték a nemzeti szövetségek partnerségét és segítségét az „új” 
szakági feladatok kidolgozásában és megoldások megvalósításában. 
Bácsi Péter jelezte, hogy a VB jelentést a Szakmai Bizottság 2019. 10. 7-i ülésén megtárgyalta 
és elfogadta. 

       
 IB27./2019.(10.08.) sz határozata:  

        Az IB a mellékletben előterjesztett VB jelentést egyhangúlag elfogadta. 
 
2. Napirend: Javaslat az EMMI részére a VB állami jutalmának elosztására. 

 
Az IB tárgyalta a szövetségi kapitányok által VB állami jutalmának mértékére tett javaslatát. Az 
IB arról döntött, hogy a kötöttfogásban javasolt összegeket elfogadja, míg a szabadfogású 
javaslatot újra felosztásra visszaadja Dvorák László szövetségi kapitánynak azzal, hogy a 
szövetségi és az egyesületi edzők közötti elosztás tükrözze az MBSZ belső szabályzat szerinti 
elosztási arányokat. 
 

3. Napirend: Előterjesztés az U23 világbajnokságon résztvevő csapat összetételére. 
 
Bácsi Péter előterjesztette az U23 VB-n szereplő csapatok összetételére vonatkozó javaslatot. 
Az IB az előterjesztéshez nem tett megjegyzést, új javaslatot. 
 
 



IB28./2019. (10.08.) sz. határozata: 
Az IB a mellékletben előterjesztett U23 VB-n szereplő csapatok összetételét egyhangúlag 
elfogadta. 
 

4. Napirend: Javaslat a KSF programból az edzőképzésre fordítható támogatás felhasználására. 
 
Kálmán Tibor a mellékletben szereplő táblázat szerinti előterjesztését az IB azzal a 
kiegészítéssel fogadta el, hogy Barka Emese képzésének támogatási hozzájárulásával bővülhet, 
ha Emese igazolja aktív hallgatói jogviszonyát. 
 
IB29./2019.(10.08) sz. határozata: 
A napirendi ponthoz tartozó mellékletben becsatolt táblázat alapján az edzőképzésre 
fordítható támogatási javaslatot a fenti kiegészítéssel az IB egyhangúlag elfogadta. 

 
5. Napirend: Előterjesztés tagsági jogviszony felmondására. 

 
Kálmán Tibor a mellékletben becsatolt előterjesztése alapján a tagsági jogviszony 
felmondására tett javaslatot megtárgyalta, ahhoz észrevételt nem tett. Süle László felhívta a 
figyelmet a pontos kommunikációra a körültekintő feladat végrehajtásra. 
 
IB30./2019.(10.08.) sz határozat:  
A napirendi ponthoz tartozó mellékletben becsatolt előterjesztés alapján a tagsági 
jogviszony felmondásra tett javaslatot az IB egyhangúlag elfogadta. 

 
6. Napirend: Használati előírás a válogatott felszerelések viselésére 

 
Rögler Gábor ismertette a válogatott keretek felszereléseinek viselésére készített szabályzatot. 
Az IB az alábbi kiegészítéseket kéri a szabályzatba beépíteni: 

• a szabályzat előszavában kerüljön megfogalmazásra, hogy miért van szükség annak 
bevezetésére 

• az U23 korcsoport utánpótlás korosztálynak számít 

• a válogatott keretek edzőinek felelőssége a külföldi versenyeken a sportolók 
rendelkezzenek az előírt felszerelésekkel és az előírt felszerelésekben történő 
megjelenésekért 

• A válogatott keretek edzőinek a felelőssége a keretedzésen való felszerelések 
használatának betartatása 

• a szabályzat be nem tartása szankciót vonhat maga után 
               A szabályzat megfelelően legyen kommunikálva a szövetség honlapján, lehetőség szerint fotó     
               illusztrációk segítsék az egységes értelmezést. 

 
IB31./2019.(10.08.) sz. határozata: 
A napirendi ponthoz tartozó mellékletben becsatolt előterjesztés alapján a válogatott 
felszerelések viselésére javasolt szabályzatot a fenti kiegészítéssel az IB egyhangúlag 
elfogadta. 

 
 Egyebek: 

Süle László bejelentette, hogy a Kozma Akadémia Alapítvány szervezésben a 2018. évi VB-ről 
készült festményeket egy kiállítás keretein belül 2019. október 25-től Dunakeszin újra 
megtekinthetőek lesznek és invitálja az érdeklődőket a tárlat megtekintésére. 
 



Kuller József az 1979. évi világbajnokság filmfelvételeit digitalizáltatta és kérte a szövetséget, 
hogy az akkor világbajnokságot nyert sportolóknak azt juttassák el. 
Javasolta továbbá, hogy foglalkozzunk Bíró László Európa-bajnokunk egzisztenciális 
helyzetével, keressünk megoldást lakhatási problémáinak megoldására.  
Az IB megbízta Kuller Józsefet, hogy járja körbe a kérdést és tegyen javaslatot a lehetséges 
megoldásokra. 
 
Farkas Tibor bejelentette, hogy a szövetség október 21-én köszönteni fogja Varga János 
olimpiai, világ- és Európa-bajnokot a Nemzet Sportolóját 80. születésnapja alkalmából. A 
köszöntésre a Hadtörténi Múzeum Márvány termében kerül majd sor. 
 
Bacsa Péter rövid tájékoztatást adott Tokiói utazásáról az olimpiai előkészületek jelenlegi 
állásáról. 
Tájékoztatott a szövetség honosítási ügyeinek állásáról is. Pavlo Oliinyknak a megkapott 
magyar állampolgárság után a Nemzetközi Olimpiai Bizottság engedélyezte, hogy magyar 
színekben indulhasson az olimpiai kvalifikációs versenyeken, kvóta szerzés estén pedig az 
olimpián is. 

 
 
Budapest, 2019. 10. 09. 
 
 
 
összeállította: Farkas Tibor főtitkár 
 
 
 
IB tag: Bácsi Péter  
 
                          


