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1. A szervezet segélyezési tevékenysége: 

 

A Magyar Birkózók Szövetsége a Hagyományőrző és Fair Play Bizottságát (továbbiakban: 

HFPB) megbízza „a nyugdíjas birkózó olimpiai, világ- és Európa-bajnokságon a nemzeti 

válogatott színeiben indult sportolók, azok özvegyei, valamint a kimagasló sporteredmények 

elérésében közreműködő nyugdíjas sportszakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülése, 

támogatása” feladat ellátásával 2022. szeptember „    „ napjától.  

 

A megbízásnak megfelelően fenti célok megvalósítása érdekében folyamatosan figyelemmel 

kíséri a volt élsportolók életkörülményeit, nyilvántartást vezet a támogatásra jogosultakról, és 

eseti támogatásban részesíti a rászorulókat. 

 

A HFPB-ban olyan bizottsági tagok kaptak helyet és vállaltak szerepet, akik ma sem szakadtak 

el sportáguktól, aktív részesei a sportági szakszövetségekben folyó munkáknak. Ebből 

következően megfelelő információval rendelkeznek a nehéz sorsú sporttársaikról. Szükség 

esetén, napokon belül intézkedés tehető az érintettek érdekében. 

 

Támogatási rendszer működése: 

 

A HFPB olyan volt birkózó élsportolókat részesíthet támogatásban, akik magyar színekben 

érték el kimagasló eredményeiket, jelenleg is magyar állampolgárok és a Magyar Köztársaság 

területén élnek. Nem részesülhet segélyben, aki olimpiai járadékban részesül. 

2. A HFPB eseti támogatási rendje: 

 

2.1. Az eseti támogatás, a felmerülő szociális és egészségügyi gondok, kegyeleti költségek 

enyhítésére szolgál.  

 

2.2. Eseti segély iránt nem csupán az érintett, hanem az érintett érdekében (akár tudta nélkül is) 

írásban bárki folyamodhat. A támogatás összege a HFPB pénzügyi lehetőségeitől és a 

kérelmező szociális helyzetétől függően maximum 300 ezer forint esetenként.  

 

2.3. Eseti támogatásban egy személy évente egy alkalommal részesülhet (kivétel haláleset). A 

támogatás konkrét ősszegét a FHPB határozza meg. 

 

2.4. A beérkezett eseti szociális kérelmekről a HFPB negyedévente a kérelem beérkezését 

követő ülésén dönt. Az érintettek a részükre nyújtott segélyt banki úton átutalással, vagy az 

MBSZ házipénztárából készpénzben kapják meg. 

 

2.5. Sürgős kérelem esetén – kivételes eljárásként – két bizottsági ülés között a HFPB tagjai 

elektronikus úton történő szavazással bírálják el a kérelmet. A két bizottsági ülés közötti 

időszakban az így meghozott döntésekről, a HFPB elnöke a soron következő ülésen beszámolni 

köteles.  

 

2.6. A HFPB elnöke a beérkezett segélykérelmek előzetes elbírálására – szükség szerint – a 

HFPB tagjaiból álló ad hoc bizottságot is összehívhat. 
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2.7. Az MBSZ elnöke, és a MBSZ elnöksége rendkívüli esetekben, soron kívül is jogosult 

segélyt megállapítani az arra rászoruló volt élsportoló, valamint szakvezető részére. 

3. A támogatás pénzügyi alapja 

 

3.1. A támogatás támogatott részére való kifizetése akkor teljesülhet, ha a tárgyévben a 

költségvetési keret rendelkezésre áll. Évente maximum 3 millió Ft keret biztosítható.  

3.2. Amennyiben a tárgyévi keret kimerült, de további jogos igény merül fel, a főtitkár jogosult 

a keretet maximum 2 millió forinttal kiegészíteni. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

4.1. Jelen Segélyezési Szabályzat 1 példányát az MBSZ ügyrendjéhez kell csatolni. 

 

4.2. A szabályzat 2022. szeptember 18-án az Elnökség 26./2022.(11.18.) számú határozatával 

elfogadásra került és hatályba lépett. 

Németh Szilárd 

elnök 

Magyar Birkózók Szövetsége 

 


