
Emlékeztető és határozatok 
a Magyar Birkózó Szövetség Intéző Bizottságának 

2019. december 2-i üléséről. 
 
A Magyar Birkózó Szövetség Intéző Bizottsága 2019. december 2-án a Magyar Sport Háza II. emelti 
tárgyalójában tartotta soron következő ülését. 
 
Az ülésen részt vett: Bacsa Péter, Ancsin László, Balogh Vilmos, Kuller József, Märtz József és Süle László 
IB tagok, (Bácsi Péter ig. távol) meghívottként Farkas Tibor főtitkár, dr. Kökény Zoltán a Jogi Bizottság 
elnöke és Kálmán Tibor KSF referens. 
  
Az ülésen az alábbi napirendi pontok tárgyalására került sor: 
 
Az IB a megküldött meghívóban rögzített napirendipontok tárgyalásának sorrendjét megváltoztatta, 
előre hozta a 2. és 3. napirendi pontot. 
 

2. napirend: Javaslat a 2020. évi KSF támogatás elosztási elveire.  
 
Az elkészített 2020. évi támogatási elvek között új elemként szerepel  
- az alsó tagozatos iskolás program 
- a felnőtt Csapatbajnokság eredményességi támogatása 
- az edzői képesítés megszerzésére támogatást biztosítunk a határon túli magyar 

állampolgárok részére is, támogatásuk mértéke jelentkezéstől függően az edzőképzésre 
szánt keretösszeg max. 25%-a 

 
Bácsi Péter javaslatára - amelyet Bacsa Péter ismertetett - a   felnőtt Csapatbajnokság 
eredményességi támogatására tervezett összeget 5 MFt-ról 10 MFt-ra emelte.  
Bacsa Péter és Balogh Vilmos javasolta továbbá, hogy az UWW középtávú sportágfejlesztési 
koncepcióját figyelembe véve a strandbirkózó versenyek támogatására 3 MFt-ot biztosítsunk. 
A 2020. évi versenynaptárba betervezésre került egy 3 versenyből álló strandbirkózó 
versenysorozat megrendezése. 
 
Az IB a felosztási elveket a fenti kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
december 6-i elnökségi ülésre. 
 
3. Napirend: Javaslat a 2020. évi létesítmény-fejlesztési támogatásra 

 
Kálmán Tibor referens ismertette az egyesületektől beérkezett projekteket és támogatási 
igényeket.  
Bacsa Péter javasolta, hogy a válogatottak felkészülésének otthont adó Körcsarnok felújítási és 
karbantartási munkálatainak költségei 10 MFt-tal kerüljön be a kialakított táblázatba. 
 
Az IB a mellékelt táblázatot jóváhagyásra továbbítják a december 6-i elnökségi ülésre  

 
1. Napirend: A Magyar Birkózó Szövetség új SZMSZ-e 
 
dr. Kökény Zoltán ismertette az új SZMSZ elkészítésének szükségszerűségét és az elkészítés 
koncepcióját. Az SZMSZ elnökség általi elfogadása után további feladatok várhatók (pl. 
hatáskörök meghatározása és szabályozása). Az új feladatok elvégzése és jóváhagyása 
következő IB ülésen kerülhet napirendire. 
A napirend tárgyalása közben Süle László eltávozott. 
Az IB jelenlévő 5 tagja az elkészített SZMSZ-t megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az 
december 6-i elnökségi ülésre, egyben felkéri dr. Kökény Zoltánt, hogy az elnökségi ülésen 
vegyen részt a napirend megtárgyalásának levezetésében. 



 
4. Napirend: A személygépkocsi használat szabályzatának módosítása 

 
Az évközi könyvvizsgálói ellenőrzés kapcsán felmerült észrevételek szerint módosítani kívánjuk 
a személygépkocsi használat szabályzatát a melléklet szerint. 
 
- A szabályzatban meghatározásra kerülnek azok a szövetséggel nem munkaviszonyban álló 

személyek, akiknek kiküldetés fizethető  
- a 9 Ft/km amortizációs költség mértékétől esetlegesen, főtitkári engedéllyel magasabb 

összeg is fizethető, de csak a mindenkor érvényben lévő, jogszabályban meghatározott 
felső határ mértékéig 

- útdíj használat esetén: az időszakos útdíjhasználati díjat a szövetség a nevére és címére 
kiállított számla ellenében megtéríti, az éves úthasználati díj esetében a mindenkori 
személyi jövedelemadó szabályai a mérvadóak 

 
IB34./2019.(12.02.) sz határozata:  
Az IB a mellékletben előterjesztett Személygépkocsi használat szabályzatát módosítását 
egyhangúlag elfogadta. 

 
Egyebek: 
 

• Javaslat az év legjobb felnőtt birkózó sportolójára. 
 
A Magyar Távirati Iroda Sportszerkesztőségének felkérésére a hazai szövetségek 
minden esztendőben eldöntik, hogy kik voltak saját sportágukban az év legjobb felnőtt 
férfi és női sportolói.  
Az IB a 2019. év legjobb felnőtt férfi birkózójának Lőrincz Tamás világbajnokot, olimpiai 
kvótát szerző és legjobb női birkózójának Sastin Mariannát EB III. és VB V. helyezett, 
olimpiai kvótát szerző birkózót választotta. 
 

  IB35./2019.(12.02.) sz határozata: 
A 2019. év legjobb felnőtt férfi birkózója Lőrincz Tamás (BHSE) világbajnok (kf. 77 kg), és 
legjobb női birkózója Sastin Marianna (Vasas SC) EB III. és VB V. helyezett (62 kg). 

 
 

• Bacsa Péter az IB-t az alábbiakról tájékoztatta 
o Isztambul adott otthont az UWW négy napos fórumának, amelyen a nőknek a 

birkózásban játszott szerepe került terítékre. E témában ez volt immár a 
második nemzetközi találkozó. A személyiséget és szakmaiságot fejlesztő 
fórumra a magyar szövetséget Ritter Diletta válogatott edző és Ali Csilla 
nemzetközi referens-menedzser képviselte. 

o A MOB november 30-án közgyűlést tartott. A Mercure Budapest Castle Hillben 
rendezett szombati eseményen megválasztották az ötkarikás szervezet Etikai 
Bizottságát és bemutatták a Magyar Csapat új arculatát is. 

o UWW VB ülésén a fő téma versenyeken való bíráskodás és a tokiói bírói keret 
kialakítása volt. Pál Szabolcs jelen állás szerint delegált bíró lesz Tokióban. 
Palásti Tibor még versenyben van a kiküldetésért. 

o Az idei VK elmarad, az Iráni szövetség lemondta a rendezést. 
  

Budapest, 2019. 12. 02. 
 
összeállította: Farkas Tibor főtitkár 
 
IB tag: Ancsin László  


