Emlékeztető és határozatok
a Magyar Birkózó Szövetség Intéző Bizottságának
2020. február 25-i üléséről.

A Magyar Birkózó Szövetség Intéző Bizottsága 2020. február 25-én a Magyar Sport Háza I. emelti
tárgyalójában tartotta soron következő ülését.
Az ülésen részt vett: Bacsa Péter, Balogh Vilmos, Kuller József Märtz József és Süle László IB tagok,
(Ancsin László, 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, és
új pontokat is napirendre vett, a megtárgyalt napirendi pontok az alábbi sorrendben követték egymást.

1. napirend: Magatartási elvárások az MBSZ versenyein
Dr Kökény Zoltán a jogi bizottság elnöke az IB 2020. január 27-i ülésén megbízást kapott,
hogy dolgozza ki koncepcióját a témával kapcsolatos szabályzatok – Fegyelmi Szabályzat –
módosítására.
Dr Kökény Zoltán az alábbi normaszöveg beépítését javasolja a Fegyelmi Szabályzatba:
A Magyar Birkózó Szövetség fegyelmi szabályzata az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:
I.
Az MBSZ versenyrendszerébe illeszkedő, szervezésében, lebonyolításában, vagy részvételével
megtartott sportrendezvényen, (a továbbiakban: Sportrendezvény) illetőleg a MBSZ egyes
testületi szerveinek (ideértve különösen az elnökség, az intézőbizottság, ideiglenes vagy
állandó sportbizottságok stb. üléseit) ülésén az azon résztvevő sportolóknak,
sportszakembereknek, a választott tisztségviselőknek példamutató, a magyar sport írott és
íratlan etikai normái szerinti sportszerű magatartást kell tanúsítaniuk.
A sportrendezvények szervezői kötelesek az általuk szervezett sportrendezvényen a rendet és
az elvárható fegyelmet megteremteni és fenntartani, a rendező sportszervezet rendezés
hiányosságaiért vagy az abból adódó rendbontás következményeiért a Sportszervezet fegyelmi
eljárás hatálya alá vonható.
A sportszervezethez köthető személyek (ideértve különösen a szurkolótábor tagjait, a
jelenlévő sportolók hozzátartozóit) a sportszerűtlen, a közösségi normákat sértő
magatartásáért, amennyiben személyük azonosítható, a sportszervezet fegyelmi felelősséggel
tartozik.
Választott tisztségviselő sportszerűtlen a közösségi normákat sértő magatartásáért
sportfegyelmi eljárás hatálya alá vonható és vele szemben büntetés kiszabására kerülhet sor.
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II.
Sportrendezvényen testületi szerv ülésén tiltott és fegyelmi eljárás keretében szankcionálható
a játékvezetőkkel a rendezvény lebonyolítóival, a részt vevő sportolókkal és
sportszakemberekkel, illetőleg az ellenfél szurkolótáborával, a testületi szerve ülésén részt
vevő személyekkel szembeni, illetőleg a közösség normáit sértő alalábbi magatartás:
- Fenyegetés.
- Kirívóan trágár kifejezés (rigmus) használata.
- Dolog vagy személy elleni erőszakos magatartás.
- Tiltott területre történő belépés.
- Tárgy tiltott területre történő bedobása.
- Olyan akusztikai eszköz használata, amely a bíráskodást megtéveszti, vagy másokat súlyosan
zavar.
-Minden olyan a fentiekben nem részletezett magatartás, amely a közvélekedés szerint
sportszerűséget vagy a kulturált magatartás normáit súlyosan sérti.
A felsorolt eseteben a fegyelmi felsőségre vonatkozó normák szerinti büntetés szabható ki
azzal, hogy az ilyen magatartás 300 000 Ft-ig terjedő, ismételt esetben 600 000 Ft-ig terjedő
pénzbüntetéssel sújtható.
Az a sportszervezet, sportszakember, és sportoló, amely a saját internetes oldalán vagy
közösségi oldalán a birkózó sport nemzetközi szervezetéről, az MBSZ-ről, az MBSZ
tisztségviselőiről, alkalmazottairól, más sportszervezetről, sportszakemberekről és sportolóról,
sportrendezvény résztvevőiről, rendezőiről, a választott testület tagjairól, személyüket,
becsületüket, a bírálat józan és tisztességes normáit megszegő, a közvélekedés szerint súlyosan
sértő módon nyilatkozik, róluk valós vagy manipulált képet, ábrát tesz közzé vagy azt továbbít,
terjeszt, vagy egyébként őket kiemelkedően negatív színben tünteti fel, felfegyelmi eljárás
hatálya alá vonható.
Javasolta továbbá a fegyelmi szabályzat az alábbi járványügyi rendelkezésekkel egészüljön ki:
A Magyar Birkózó Szövetség tagszervezetei, választott tisztségviselői, sportszakemberek,
sportolók a jogszabályok, a kormány és nemzetközi szervezetek vagy szervek által előírt az un.
koronavírus elterjedésének megakadályozása érdekében hozott rendelkezéseit, ideértve
különösen az
- előírt vizsgálaton történő megjelenést és részvételt,
- mobilitással kapcsolatos korlátozásokat,
- higiéniai rendelkezések betartását,
- verseny, edzés bármely rendezvény megrendezésével kapcsolatos tiltás vagy korlátozást
kötelesek betartani és betartatni.
Ezen szabályok megszegése esetén sportfegyelmi eljárás hatálya alá vonhatóak.
A fentiek a Fegyelmi Szabályzatba való normaszövegkénti bekerülésével az IB egyetértett. Az
IB megbízta Dr Kökény Zoltánt a Fegyelmi Szabályzat szövegszerű módosításának elkészítésére.
Az elkészített módosított szabályzatot az IB/elnökség elé elfogadásra be kell terjeszteni.
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IB9./2020.(02.25.) sz határozat:
IB egyetértett Dr Kökény Zoltán megszövegezett módosításra tett javaslatával és egyben
megbízta a Fegyelmi Szabályzat módosításának kidolgozásával, illetve a módosított egységes
szerkezetben elkészített szabályzat elfogadásra való előterjesztésével. A határozatot az IB
egyhangúlag elfogadta.
szavazás aránya: 5 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

2. Napirend: Javaslat a Létesítményfejlesztési Program EMMI által visszamutatott
javaslatának megtárgyalása.
Kálmán Tibor referens ismertette az EMMI-ből 2020. évi szövetségi létesítmény fejlesztési
igényekre benyújtott javaslatunkra visszamutatott válaszát. Az EMMI megerősítette, hogy a
program idén már nem támogat új beruházásként benyújtott igényeket. Így nem támogatja a
Bócsai és Szerencsi projekteket. Preferálja viszont azokat a programokat, ahol az építkezés
befejezése ez év végéig megvalósítható.
Az EMMI döntéselőkészítő folyamatának megfelelően az alábbi projekteket támogatják.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ceglédi Birkózó Csarnok építése
Körcsarnok (Budapest) korszerűsítése
Orosházi SBK könnyűszerkezetes birkózó csarnok építése
Kiskunfélegyházi birkózó csarnok építése
Esztergomi BSE meglévő épület birkózó edzőteremmé való átépítése
Abony könnyűszerkezetes birkózó csarnok építése
Szigetszentmiklósi könnyűszerkezetes birkózó csarnok építése birkózó
Kazincbarcikai VSE edzésközpontjának költségvetés kiegészítése birkózó csarnokhoz
Kőszegen birkózó munkacsarnok építése
Szegedi VSE birkózó termének felújítása
Földes birkózó terem építése

A projektek várható támogatásának összege: 717,7 millió Ft

IB10./2020.(02.25.) sz határozata:
Az IB a mellékletben előterjesztett javaslatot – EMMI ajánlása szerint – támogatja, azt
egyhangúlag elfogadta.
szavazás aránya: 5 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

3. Napirend: KSF alaptámogatás
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.
Az IB 2020. január 27-i ülésén már tárgyalta a napirendi pontot. A bemutatott munkaanyaggal,
illetve a százalékos meghatározással az IB egyetértett azzal, hogy az alaptámogatások
meghatározásához további pontosításra és finomításra van szükség.
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Az ülésen bemutatásra került a finomított új változat.
Az alaptámogatás megállapításának kiszámítása:
2020 évi KSF egyesületi támogatás Elnökség által elfogadott (38/2019 sz. határozat) felosztási
kritériumaiból az alaptámogatásra (146 millió Ft) fordítható
•

•
•
•

mindegyik a KSF rangsorban szereplő (előző 3 év olimpiai pont átlaga, a strand, és a
veterán nélkül), és az egyéb támogatási szempontoknak megfelelő klub egységesen kap
500 ezer forint támogatást
a fennmaradó összeget elosztjuk a klubok által összesen szerzett kb. 41 ezer ponttal
az így kapott pontonkénti összeget megszorozzuk az adott klub pontátlagával,
ennek a két számnak az összege adja ki az adott klub alaptámogatási oszlopban megjelenő
pénzét

Természetesen a támogatás többi oszlopát az Elnökség határozatának megfelelően számítjuk
ki, és ezen oszlopok összessége adja majd a 2020 évi teljes KSF egyesületi támogatást.
(a napirend tárgyalása közben Süle László elment)
IB13./2020.(02.25.) sz határozat:
Az IB egyhangúlag elfogadta a KSF támogatás alaptámogatása százalékos meghatározásának
javaslatát és a javaslat alapján meghatározott támogatási összegeket a melléklet szerint.
szavazás aránya: 4 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

4. Napirend: A 2020. évi Felnőtt Magyar Bajnokság megrendezése
Az IB fogalakozott a versenynaptárban április 4-re kiírt felnőtt Magyar Bajnokság
megrendezésével. A verseny tervezett helyszíneként a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia
csarnoka szerepel. Az új létesítmény átadása még hivatalosan nem történt meg, így az ottani
megrendezés még bizonytalan. A bajnokság helyszínének végleges kijelöléséről az IB az
Olimpiai Kvalifikációs verseny után dönt.

5. Napirend: Gervich ösztöndíj elosztási elvei 2020. és a javasolt versenyzői és
sportszakemberi ösztöndíjak jóváhagyása.
Bacsa Péter alelnök előterjesztésében bemutatásra került a Gerevich ösztöndíj 2020. évre
vonatkozó elosztási MBSZ elvei és a szakági szövetségi kapitányokkal és a sportszakmai
igazgatóval egyeztett sportolói és edzői ösztöndíjak mértékére tett javaslat.

IB11./2020.(02.25.) sz határozat:
Az IB egyhangúlag elfogadta a Gerevich ösztöndíj elosztásának MBSZ elveit a melléklet
szabályzat szerint.
szavazás aránya: 4 igen,
0 nem,
0 tartózkodás
IB12./2020.(02.25.) sz határozat:
Az IB egyhangúlag elfogadta a Gerevich ösztöndíj sportolói és edzői ösztöndíjasokra és az
ösztöndíj mértékére tett javaslatát. a melléklet szerint.
szavazás aránya: 4 igen,
0 nem,
0 tartózkodás
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6. Napirend: Javaslat a felnőtt Európa-bajnokságon eredményesen szereplő sportolók és
edzőik eredményességi támogatására
A szövetség az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013 (VI.13.)
Korm. rendelet szerint elkészítette javaslatát a melléklet szerint.
IB14./2020.(02.25.) sz határozat
Az IB egyhangúlag elfogadta és jóváhagyta az EB-n eredményesen szereplő sportolók és
edzők részére készített jutalmazási javaslatot a melléklet szerint.
szavazás aránya: 4 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

7. Napirend: Tájékoztató a szövetség aktuális gazdasági helyzetéről
Farkas Tibor főtitkár arról tájékoztatta az IB-t, hogy az EMMI által 2020. évre biztosított
támogatási szerződések előkészítése megkezdődött. A sportszakmai és a KSF szerződésekhez
a szükséges dokumentumokat elkészítettük és benyújtottuk. Az utánpótlásra vonatkozó
szerződések előkészítése (Héraklész, Sport XXI., ORV és UEP) még várat magára.
A március 19. és 22-e között megrendezésre kerülő Európai Olimpiai Kvalifikációs verseny
Támogatói Okiratát várjuk és várjuk a Kormány Határozatban biztosított támogatási összeget
is.
Az IB a tájékoztatást tudomásul vette.

8. Napirend: Vasas SC beadványa
A Vasas SC szakosztálya azzal a kérelemmel fordult a Magyar Birkózó Szövetséghez, hogy
Arszunkaev Ahmad és Arszunkaev Musza jelenleg nigériai állampolgársággal rendelkező
sportolói a korosztályos Magyar Bajnokságon is indulási engedélyt kaphassanak. Nevezett
sportolók már Magyarországon születtek, itt élnek. Magyar állampolgárság megszerzését
kezdeményezték, de még nem rendelkeznek a szükséges hatósági igazolással. Az UWW
szabályai szerint a sportoló megválaszthatja mely ország színeiben akar nemzetközi
versenyeken indulni, így nevezett sportolók is élhetnek ennek lehetőségével.
Tekintettel a különleges helyzetre az IB támogatja, hogy a két sportoló indulhasson a
korosztályos magyar bajnokságokon, ezzel is segítve sportolói pályafutásukat.
IB15./2020.(02.25.) sz határozat
Az IB egyhangúlag elfogadta és jóváhagyta Arszunkaev Ahmad és Arszunkaev Musza a Vasas
SC sportolóinak a korosztályos Magyar Bajnokságokon és Csapatbajnokságokon való
indulásukat.
szavazás aránya: 4 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

összeállította: Farkas Tibor főtitkár

IB tag: Kuller József
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