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Bácsi Péter üdvözölte a jelenlévőket. Felolvasta a napirendi pontokat és kérte, hogy fogadják el.  
A bizottság elfogadta a napi rendi pontokat. 
 
 
 

1.) Kozma István Birkózó Akadémia Koncepciója 
 
Bacsa Péter ismertette a Kozma Akadémia koncepciójának kidolgozását. A legfontosabb, hogy 
külön szervezeti egységként fog működni, teljesen függetlenül az MBSZ-től. Az EMMI által 
finanszírozott, önálló költségvetéssel rendelkezik. Az ismertető végén Losonczi Ottó úr hozzászólást 
kért. Elmondta, hogy sok minden megváltozott, nyitottabb lett a világ. Nagyon sport kap rajtunk 
kívül támogatást, nagyon sport jelent meg az iskolákban. A mai fiatalok teljesen másképpen 
gondolkodnak, mint pl. a Lőrincz Tamásék. A tanulás nagyon fontos lesz az akadémiai rendszerben. 
A következő szakmai ülésre kidolgozásra kerül egy új átigazolási díjtétel. 
 
Az átigazolással kapcsolatos szabály megmarad, tehát kedvezményes igazolással az akadémiai 
rendszerben résztvevő versenyző csak az egyesülete hozzájárulásával igazolható! (Átigazolási 
Szabályzat 11.§/1.) A bizottság egyhangúan elfogadva. 
 
Az átigazolási szabályzat 9.§/6. pontjának változtatását, valamint a 18 éves kor után átigazolás 
esetén 2-4 évig a küldő egyesület edzői kapják meg a versenyző után járó jutalmak 50%-át, a 
bizottság elhalasztotta a következő ülésre, melyre a bizottsági tagok megteszik javaslatukat. 
 
 
 
 

 
2.) Az őszi versenyekkel kapcsolatos intézkedések 

 
Bácsi Péter ismertette a szükséges óvintézkedéseket. Kliment László hozzászólt, hogy nagyon nagy 
kockázatot teszünk azzal, hogy versenyt rendezünk. Többen is ezen a véleményen voltak. Bácsi 
Péter javaslata, hogy serdülő korosztálytól lefelé eltörölnénk az őszi versenyeket és kadet 
korosztálytól felfelé megtartanánk. A bizottság azt a döntést hozta, hogy 2020 őszi 
versenyidényben csak kadet, junior és felnőtt korosztályban kerül megrendezésre verseny és csak 
az országos bajnokságok. Ezek a versenyek korlátozásokkal kerülnek megrendezésre, valamint 
nyilatkozat kitöltése kötelező lesz. Kiskorúak esetében szülői nyilatkozat, melyet a csarnok 
bejáratánál  ellenőriznek, ennek hiányában nem indulhat a versenyen.   
 
 



3.) Az őszi edzőtáborokkal kapcsolatos intézkedések 
 
Az edzőtáborokban az eddigi védekezési intézkedések kiegészítésre kerülnek. Bácsi Péter 
ismertette ezeket a kiegészítéseket. Külföldre való utazás tiltása. Amennyiben mégis külföldre 
utazik valaki csak abban az esetben csatlakozhat be az edzőtáborba, ha a hazajövetel után két 
negatív PCR tesztet (3 nap különbséggel) elvégeztet a versenyző a saját költségén, vagy két hét 
karantén után. Az edzőtáboroknál a régiós edzőtáborok nem kerülnek megrendezésre.  
Ezeket a javaslatokat a bizottság egyhangúan elfogadta. 
 
 
 

4.) Egyebek 
 
Katona Géza javaslata alapján a bizottság javasolja az Intéző Bizottság felé, hogy a 2021. év KSF 
elosztásnál ne vegyék figyelembe a 2020. évet.  
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