
Emlékeztető és határozatok 
a Magyar Birkózó Szövetség Intéző Bizottságának 

2020. január 27-i üléséről. 
 
A Magyar Birkózó Szövetség Intéző Bizottsága 2020. január 27-én a Magyar Sport Háza II. emelti 
tárgyalójában tartotta soron következő ülését. 
 
Az ülésen részt vett: Bacsa Péter, Bácsi Péter, Balogh Vilmos, Märtz József IB tagok, (Ancsin László, 
Kuller József, Süle László 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, a 
megtárgyalt napirendi pontok az alábbi sorrendben követték egymást. 
 

1. napirend: A Csepel BC és a Pénzügyőr SE birkózó szakosztályának egyesüléséről  
 
Dr Kökény Zoltán ismertette, hogy a PSE megszüntette birkózó tevékenységét. A megszűnt 
szakosztályt a Csepel BC átveszi az MBSZ Igazolási és Átigazolási Szabályzat 13. § (2) szerint. 
 
Az IB-nek abban kell állást foglalnia, hogy 

• szabályzat adta lehetőség szerint a versenyzők átigazolása térítésmentesen 
történik, 

• a PSE 2019. évben elért eredményei után kiszámolt forintosított támogatást a PSE 
tovább viszi és a támogatási összeget a Csepel BC támogatásához számolja el, 
amelyet a 2020. évi KSF támogatásban érvényesít, 

• a PSE 2019. évben az Extra Ligában elért eredménye alapján a Csepel BC-be 
beolvadva a 2020. évi felnőtt csapatbajnokság mely osztályában jogosult indulni.   

 
IB1./2020.(01.27.) sz határozat:  
Az IB a két fél egyesülését tudomásul vette. Az átigazolt sportolók könyvébe új egyesületként 
a Csepel BC kerül bejegyzésre. Az átigazolt sportolók térítésmentesen igazolhatnak új 
egyesületbe. 2019. évben a PSE által kitermelt támogatás 2020. évre a Csepel BC-nél kerül 
beszámításra. A csapatbajnokságon való indulásról a 2020. évre vonatkozó elkészített CSB 
kiírás után a Szakmai Bizottság tegyen javaslatot. A határozatot az IB egyhangúlag elfogadta. 

 
 

2. Napirend: A Beszerzési Szabályzat módosítása 
 

Szükségessé vált a Beszerzési szabályzat pontosítása a napi feladatok elvégzéséhez történő 
igazítása a melléklet szerint. 
 
 IB2./2020.(01.27.) sz határozata: 
Az IB a mellékletben előterjesztett Beszerzési Szabályzat módosítását egyhangúlag 
elfogadta. 
 

 
3. Napirend: Magatartási elvárások az MBSZ versenyein. 
 
A 2020. január 18-án megrendezett felnőtt kf-szf-női országos válogató versenyen 
versenyelnöki jelzésre a Jogi bizottság megvizsgálta a verseny videobíró (challenge) rögzítette 
felvételeit. A tapasztaltak alapján a Jogi bizottság javasolja a jelenlegi szabályozás 



rendelkezéseinek átalakítását és szabályzataiban a nem megfelelő magatartást kellő 
visszatartó erővel bíró szabályozással, szankciókkal értékelje. 
 
IB egyetértett Dr Kökény Zoltán előterjesztésével és egyben megbízta a megfelelő 
szabályzatok módosításának kidolgozásával (Fegyelmi Szabályzat). Az IB javasolja, hogy a 
módosítások térjenek ki az egyéb rendezvényekre, bizottsági ülésekre is. 
 
4. Napirend: Egyebek tárgykörben, kettős játékengedély, vagy kooperációs versenyengedély 

bevezetésének kérdése. 
 

Dr. Kökény Zoltán ismertette a DBC által felvetett és bevezetésre ajánlott kettős 
versenyengedély megadására készített javaslatát. 
Az IB tagjai kifejtették, hogy az MBSZ 2016. évben szüntette meg a kettős névhasználatot, 
amely hasonló szabályozással működött, mint az új elképzelés. Az IB javaslata az egyesületek 
versenyen történő kooperációs lehetőségeit az adott versenykiírás tartalmazza, ha arra az 
MBSZ Versenyszabályzata engedélyt ad (egyéni és csapatbajnokságok, országos vagy 
meghívásos versenyek). Az IB nem tervezi és nem támogatja a kettős versenyengedély 
bevezetését. 
 
IB3./2020.(01.27.) sz határozat: 
Az IB egyhangú döntése, hogy nem támogatja a kettős versenyengedély bevezetését.  

 
5. Napirend: Egyebek tárgykörben, javaslat a 2020. évi KSF támogatás alaptámogatásának 

meghatározására 
 
Bácsi Péter és Kálmán Tibor a KSF alaptámogatás megállapítására, kiszámítására készített 
munkaanyagot. Az eddigi sávos alaptámogatás meghatározását váltaná fel az új javaslat. Az 
alaptámogatás új felosztásának lényegi új eleme, hogy az egyesületek az általuk megszerzett 
összpontok és sportág által megtermelt összpontok százalékos arányában részesülnének 
alaptámogatásban. Ez jobban tükrözné az egyesületek valós eredményességi különbségeit.  
A bemutatott munkaanyaggal, illetve a százalékos meghatározással az IB egyetértett azzal, 
hogy az alaptámogatások meghatározásához további pontosításra és finomításra van szükség. 
 
IB4./2020.(01.27.) sz határozat: 
Az IB egyhangúlag elfogadta a KSF támogatás alaptámogatása százalékos meghatározásának 
javaslatát azzal, hogy az alaptámogatások meghatározásához további pontosításra és 
finomításra van szükség. Az átdolgozásra visszaadott munkaanyagot az IB következő ülésén 
újra tárgyalja. 
 
6. Napirend: A felnőtt Európa-bajnokságra utazó csapat jóváhagyása 

 
Bácsi Péter előterjesztette a Szakmai Bizottság által is megtárgyalt az Európa-bajnokságra 
utazó csapat összetételét, szakágankénti résztvevőit a melléklet szerint. 
 
IB5./2020.(01.27.) sz határozat 
Az IB egyhangúlag elfogadta és jóváhagyta az EB-re utazó csapat összetételét. 
 
7. Napirend: Javaslat a 2020. évi KEP elosztásra 
 
Bacsa Péter ismertette az EMMI-be megküldendő szövetségi KEP javaslatot. Jelezte, hogy a 
KEP szabályzata 2020. évre vonatkozóan is megváltozott. A javaslat összeállításakor arra 
törekedtünk, hogy a programba való bekerülésre minden eredményt kihasználjunk és 
érvényesítsünk. Jelezte továbbá, hogy az MBSZ csak javaslatot tevő szervezet, arról, hogy végül 



kik kerülnek a programban azt az EMMI fogja eldönteni, meghatározni. Az előző évek 
tapasztalatai alapján történhetnek változások a beadott javaslathoz képest. 
 
IB6./2020.(01.27.) sz határozat: 
Az IB egyhangúlag elfogadta és jóváhagyta az EMMI-be benyújtandó KEP javaslatot. 
 
8. Napirend: A válogatott keret tagjait érintő külföldi csapatbajnokságon való részvétel 

szabályozása 
 
Bácsi Péter ismertette a szabályozás indokoltságát. Az IB tagok megértve a szabályozás 
szükségességét megfogalmazták aggályaikat is. 
 
IB7./2020.(01.27.) sz határozat: 
Az IB többséggel elfogadta a válogatott keret tagjait érintő külföldi csapatbajnokságon való 
részvétel szabályozását. 
szavazás aránya: 3 igen, 0 nem,  1 tartózkodás 
 
9. Napirend: Tájékoztató a szövetség 2019. évi gazdálkodásáról 
 
Farkas Tibor a mellékelt táblázatok alapján mutatta be az előző év gazdálkodásáról készült 
kimutatást. A kimutatás szerint az év végén mintegy 60 milliós eredmény várható. Az adatok 
tájékoztató jellegük, a még várható számlák, kifizetések befolyásolhatják a végleges 
eredményt. 
 
Az IB egyhangúlag elfogadta a szövetség 2019. év gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.  
 
10. Napirend: Tájékoztató a 2020. évi Extra Liga Csapatbajnokság lebonyolításának 

előkészítéséről 
 
Bácsi Péter ismertette az idei Extra Liga CSB megrendezésével és lebonyolításával kapcsolatos 
terveket a melléklet szerint. 
 
Az IB egyetértett a munkaanyagban megfogalmazott, az Extra Liga CSB megrendezésével és 
lebonyolításával kapcsolatos tervekkel. Javasolta, hogy a Szakmai bizottság dolgozza ki a 
további részleteket és az elkészített CSB kiírással együtt komplexen újra tájékoztassa az IB-
t.  
 

 
összeállította: Farkas Tibor főtitkár 
 
IB tag: Balogh Vilmos  


