Emlékeztető és határozatok
a Magyar Birkózó Szövetség Intéző Bizottságának
2020. május 12-i üléséről.

A Magyar Birkózó Szövetség Intéző Bizottsága 2020. május 12-én az Magyar Sport Háza I. emelti
irodájában tartotta soron következő ülését.
Az ülésen részt vett: Ancsin László, Bacsa Péter, Bácsi Péter, Balogh Vilmos, Märtz József és Süle László
IB tagok, (Kuller József ig. távol) meghívottként Farkas Tibor főtitkár 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: Az éves közgyűléssel kapcsolatos aktuális feladatok.

Farkas Tibor arról tájékoztatta az IB-t, hogy a szövetség május 29-re tervezte a szövetség éves
közgyűlését. A koronavírus járvány miatt kialakult és kihirdetett veszélyhelyzet miatt, azonban
a szövetség nem tudja az eddigi körülmények között azt megtartani. A járvánnyal kapcsolatos
intézkedések szerint a közgyűlés megtartására szeptember 30-ig van lehetőségünk. A 2019.
évről a közgyűlés hatáskörébe tartozó anyagok elkészültek (Elnöki és Bizottsági elnökök
beszámolói, az MBSZ éves egyszerűsített beszámolója, a Könyvvizsgálói jelentés és a Felügyelő
Bizottság jelentése is). A 2020. évre vonatkozó szakmai program és az éves költségvetés a
kialakult helyzet miatt átdolgozásra vár. Ehhez tudnunk kell a Nemzetközi Szövetség (UWW)
állásfoglalását és várjuk a veszélyhelyzet miatt kihirdetett rendelkezések feloldását, mikortól
rendezhetünk újra versenyeket, edzőtáborokat, mikortól edzhetünk a megszokott feltételek
szerint.
Bacsa Péter alelnök a fentiekre való tekintettel javasolta a közgyűlés szeptemberre történő
elhalasztását. Az IB a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
IB16./2020.(05.12.) sz határozat:
Az IB a jelenleg fennálló járványügyi helyzetre való tekintettel az eredetileg 2020 májusára
tervezett MBSZ Közgyűlés elhalasztásáról döntött. A halasztott Közgyűlés megtartására
szeptember 30-ig van lehetőség. A Közgyűlés új időpontjáról az Alapszabálynak megfelelően
értesíteni kell az MBSZ tagjait.
szavazás aránya: 6 igen,

0 nem,

0 tartózkodás

2. Napirend: ESMTK kérelme

Az ESMTK szakosztálya azzal a kérelemmel fordult a Magyar Birkózó Szövetséghez, hogy
Zhytovoz Petro és Zhytovoz Maria jelenleg ukrán állampolgársággal rendelkező sportolói a
korosztályos Magyar Bajnokságon és csapatbajnokságon is indulási engedélyt kaphassanak.
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Nevezett sportolók már öt éve életvitelszerűen Magyarországon élnek. 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.
IB17./2020.(05.12.) sz határozat
Az IB egyhangúlag elfogadta és jóváhagyta Zhytovoz Petro és Zhytozov Maria az ESMTK
sportolóinak a korosztályos Magyar Bajnokságokon és Csapatbajnokságokon való
indulásukat.
szavazás aránya: 6 igen,

0 nem,

0 tartózkodás

3. Napirend: Tájékoztató az EMMI 2020. évi a birkózás sportlétesítmény-fejlesztési
elképzelései megvalósítására biztosított összegről és a támogatott projektekről.

Kálmán Tibor referens ismertette az EMMI április 23-án kelt levelét a birkózó sportág 2020. évi
létesítmény fejlesztései kapcsán kialakított állásfoglalásáról.
Az MBSZ által beküldött projektlista alapján, valamint a Sportért felelős Államtitkárság által
meghatározott, a 46010/2019/SPORTFEJL ikt. sz. levélben foglalt prioritások mentén a
projektek előzetes sportszakmai értékelését az Államtitkárság elvégezte.
A COVID-19 vírus okozta világjárvány miatt veszélyhelyzeti intézkedések váltak szükségessé. A
Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő
szabályairól szóló 92/2020.(IV.6.) Korm. rendelet értelmében a járványügyi védekezés és a
gazdaság újraindítása érdekében forrásátcsoportosításokat kellett végrehajtani, ami érintette
az Államtitkárság által kezelt, a kiemelt sportágak 2020. évi sportlétesítmény fejlesztési
elképzeléseinek megvalósítását szolgáló forrást biztosító 20/24/74 „A kiemelt sport
sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatot is.
Tekintettel a fentiekre, az Államtitkárság a birkózó sportág 2020. évi sportlétesítményfejlesztési elképzelések megvalósítására 305,0 millió forint biztosítását tartja sportszakmailag
támogathatónak. A támogatásban az alábbi projektek részesülnek:
•
•
•
•
•

Ceglédi Birkózó Csarnok építése
Szigetszentmiklósi könnyűszerkezetes Birkózó Csarnok építése
Püspökladányi Birkózó Csarnok és kiszolgáló létesítmény bővítése
Földes birkózó terem építése
Zalaegerszegi BC által használt csarnok edzőteremmel és női öltözővel való bővítése

4. Napirend: Tájékoztató az EMMI 2020. évi KSF támogatás csökkentésével kapcsolatos
további feladatokról.

Bacsa Péter alelnök arról tájékoztatta az IB-t, hogy a KSF támogatás csökkentésével
kapcsolatos feladatok első lépéseként KSF projektek költségvetéseit kellet átdolgozni. Az
egyesületi támogatások átszámolása lehetővé teszi az aktuális idei évi támogatási szerződések
megkötését. Második lépésként további költségmegtakarítások érdekében az MBSZ
adminisztratív apparátusánál intézkedésekre került sor. Időlegesen csökkentésre került a
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munkatársak fizetése és öt munkatárstól közös megegyezéssel megváltunk. A személyi
kiadások csökkentése érinteni fogja a szakmai munkatársak körét is. Néhány szerződéstől
kényszerűségből kell elállnunk, ha valóban elmaradnak a nyári utánpótlás kontinentális
bajnokságok, néhány szerződést pedig időszakosan kell módosítanunk.
Megkezdtük a szolgáltató partnereinkkel a szolgáltatások pénzügyi vonatkozásait csökkentő
tárgyalásokat. Előzetes számítások szerint mindösszesen 16 – 20 millió forint megtakarítás
érhető el. A megtakarított összeget az év végi mérleg kedvező alakulásának megfelelően az
egyesületekre kívánjuk visszaforgatni.

5. Napirend: Tájékoztató a HUNADO szövetségünket érintő doppingeljárásairól.

Bacsa Péter alelnök tájékoztatta az IB-t, hogy a HUNADO március elején a Mátraházi
Edzőtáborban ellenőrzést tartott a szabadfogású válogatottnál. Az ellenőrzés
eredményeképpen a szövetség arról kapott értesítést, hogy három sportoló ellen
doppingeljárást kezdeményeztek. Egy sportoló tesztje pozitív eredményt hozott, egy sportoló
elment a mintaadás előtt, egy sportoló pedig a mintamegtagadó sportolónak nyújtott
segítséget. A sportolók versenyengedélyét a vizsgálat befejezéséig az MBSZ felfüggesztette.
Két sportoló esetében a számukra folyósított Gerevich ösztöndíj kifizetése is felfüggesztésre
került. A vizsgálat lezártáig a sportolók kiléte nem kerülhet nyilvánosságra.
A vizsgálat eredményről annak lezárását követően fogjuk tájékoztatni az IB-t.

6. Napirend: Tájékoztató a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetből fakadó a
szövetséget érintő feladatokról.

Bacsa Péter alelnök tájékoztatta az IB-t, hogy az UWW még nem alakította ki álláspontját a
sportág nemzetközi eseményeinek, versenyeinek újra indításáról. Jelenleg információkat
gyűjtenek a nemzeti szövetségektől. Az jelen elképzelések szerint szeptembertől
indulhatnának kontinentális bajnokságok, ami részünkre azt jelentené, hogy szeptemberben
kerülne megrendezésre a Kadet EB, októberben a Junior EB, novemberben az U23 EB és
decemberben az elmaradt olimpia helyett felnőtt VB rendezése merült fel. Rendezni kell a
világversenyeken alkalmazott kiemelési rendszer felmerülő kérdéseit. Remélhetőleg az UWW
május végén tervezett értekezlete bővebb és pontos információkkal tud szolgálni arra
vonatkozóan, hogy hogyan szervezzük a sportág további életét.
Hazai viszonylatban igazodnunk kell a kihirdetett veszélyhelyeznek megfelelő Kormány
rendeletekhez, az OSEI, NNK ajánlásaihoz a válogatott keretek munkájának otthont adó
Körcsarnok üzemeltetőjének az NSK által hozott szabályzóihoz.
A sportágra vonatkozó információkat az MBSZ honlapján rendszeresen közzétesszük.

Egyebek:

Bácsi Péter szakmai igazgató tájékoztatta az IB-t és bemutatta a „Trackateam” online
sportmenedzsment szoftver használatát, amelyet a Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ)
Sportolói Adatbázis rendszerének fejlesztésére és bevezetésére vesz igénybe. A bevezetendő
rendszer célja, hogy modernizálja a Szövetség sportolói adminisztrációját és hatékonyan
támogassa a kapcsolódó napi szintű folyamatokat.
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A szoftver kapcsolódik a Birkózó Válogatott részére bevezetendő Trackateam
sportmenedzsment használatához is. Hosszú távon célunk, hogy a hazai birkózó egyesületek
számára igen kedvező feltételekkel legyen elérhető a Szövetségi rendszerrel integrálható
Trackateam sportmenedzsment szoftver. Így mind a szövetségi, mind az egyesületi
nézőpontból szükséges munkafolyamatok egységes rendszerekben lesznek kezelhetők
modern, felhasználóbarát módon.

összeállította: Farkas Tibor főtitkár

IB tag: Bácsi Péter
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