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Résztvevők  
Szakmai bizottságból 11 fő, név szerint: Bácsi Péter – bizottsági elnök, Dvorák László, Farkas Gábor, 
Gulyás István, Hajdu Imre, Katona Géza, Lőrincz Tamás, Sastin Marianna, Ritter Árpád, Sike András, 
Virág Lajos 
 
Utánpótlás bizottságtól 7 fő, név szerint: Struhács György – bizottsági elnök, Bacsa Ferenc, Kliment 
László, Martin Gábor, Pap Ferenc, Ritter Diletta, Takács Ferenc,  
 
Meghívottak: Simita Zsolt, Rögler Gábor,  
 
 
Bácsi Péter üdvözölte a jelenlévőket. Felolvasta a napirendi pontokat és kérte, hogy fogadják el.  
A bizottság elfogadta a napi rendi pontokat. 
 
 
 
 

1.) Átigazolási szabályzat módosítási javaslatai. 
A bizottság az első napirendi pontban az átigazolási szabályzat módosítását tárgyalta. Jelenleg 
átigazolásnál 3 évig kapja az olimpiai pontokat az átigazolt versenyző után a nevelő egyesülete.      A 
bizottság ezt helybenhagyta, viszont az átigazolási díjak felemelését egyhangúan támogatta ezzel is 
védve a kis egyesületeket. A bizottság felhatalmazta a szakmai bizottság elnökét, hogy a következő 
ülésre készítsen elő egy új átigazolási díjtáblázat javaslatot. 
Ezt a bizottság egyhangúan támogatta. 
 
 
 
 

2.) Az MBSZ jutalmazási szabályzatának módosítási javaslata 
Második pontban az MBSZ nemzetközi eredményesség után járó jutalmazását tárgyalta a szakmai 
bizottság. A bizottság támogatta a bizottság elnökének javaslatát, amiben egy versenyző átigazolása 
után az előző egyesületében lévő edzője is 3 évig részesedne az MBSZ jutalmazásban. Minden 
bizottsági tag elküldi az ezzel kapcsolatos javaslatát írásban Bácsi Péternek és a javaslatok 
átértékelése után egy új jutalmazási rendszert kerül előterjesztésre az elnökség felé. A bizottság 
szeretné, hogy a nem olimpiai súlycsoportban elért eredmények után is ugyanannyi jutalmat 
kapjon a versenyző, mint az olimpiai súlycsoportokban, valamint ezen versenyzők egyesületi és 
válogatott edzőik 50-50%-ban részesüljön a jutalomban. Ezt azzal indokolták a bizottság tagjai, 
hogy állami jutalomban nem részesül az a versenyző, legalább a szövetség jutalmazási 
rendszerében ne szenvedjen hátrányt.  
Az ezzel kapcsolatos javaslatokat október 11-ig küldik meg a bizottsági tagok. 
 
 
 

3.) A 2020. évi őszi versenynaptár felülvizsgálata 
A Bácsi Péter javaslata, hogy rendezzünk régiókra osztva versenyeket diák és serdülő korosztályban. 
Többen hozzászóltak és azt javasolják, hogy aki szeretne versenyt rendezni az az egyesület 
rendezhessen versenyt, de ne legyen kötelező. Ezek után Bácsi Péter megszavaztatta, hogy 



egyáltalán rendezzünk e versenyt ezekben a korosztályokban. A két bizottság 14 igen és 4 nem 
szavazattal megszavazta, hogy legyenek versenyek októberben. Ezek után a bizottság megszavazta, 
hogy milyen formában bonyolítsuk le a versenyeket. A 3-om régiós formát szavazta meg a bizottság 
10 igennel, 4 nem szavazattal és 4 tartózkodással. Ez a javaslat egy héten belül kidolgozásra kerül és 
a versenyek októberben megrendezésre kerülnek. Végül az U23-as OB-t megrendezéséről szavazott 
a bizottság.  
16 nem szavazattal, 1 igen szavazattal és 1 tartózkodással az U23-as OB jelenleg nem kerül 
megrendezésre. 
 
 

4.) Egyebek 
Az egyebek között Simita Zsolt tájékoztatta a bizottság tagjait felnőtt OB-n történtekről. Három 
versenyző nem indulhatott az érvénytelen sportorvosi pecsétjük miatt.  A szövetség felvette a 
kapcsolatot az OSEI-vel és megküldte erről az állásfoglalását. Az OSEI állásfoglalása az, hogy az 
OSEI-nél bejegyzett háziorvosoknak elég a két pecsét a sportorvosi engedélynél, viszont a 
szövetség által OSEI-nél leadott válogatott csak a sportkorházban csináltathatja meg a sportorvosi 
engedélyét. Ezt a bizottság tudomásul vette és kérték Simita Zsoltot, hogy a januári edzői és bírói 
konferencián felvilágosítást tartsunk erről az ügyről. 
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Bácsi Péter  


