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Emlékeztető 

a 2017. február 13-i Elnökségi ülésről 
 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Az ülés folyamatosan határozatképes. 

Napirend: 

1. Tájékoztató az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak eseményeiről. 
Előterjesztő: Németh Szilárd elnök 

2. A 2017. évi Sporttörvény rendelkezése értelmében az Etikai és gyermekvédelmi 
Szabályzat és a Sportegészségügyi Szabályzat elfogadása. A módosításra kerülő 
Beszerzési Szabályzat alapelvei. 
Előterjesztő: dr. Kökény Zoltán a Jogi Bizottság elnöke 

3. Tájékoztató a tagnyilvántartást érintő változásokról (tagfelvétel, tagtörlés) 
Előterjesztő: dr. Kökény Zoltán a Jogi Bizottság elnöke és Kálmán Tibor 

4. Javaslat a Magyar UWW Grappling és Pankráció Szakági Szövetség és MMA 
önállósodására, az ebből fakadó alapszabály módosítás előkészítése 
Előterjesztő: dr. Kökény Zoltán a Jogi Bizottság elnöke 

5. Tájékoztató a Szakmai Bizottság 2017. február 7-i ülésén megtárgyalt témákról. 
Határozati javaslatok elnökségi elfogadásra 

 az Országos Bajnokságokon való indulás feltételeinek módosítása (magyar 
állampolgárok részvétele) 

 az UWW által 2017 évben bevezetésre kerülő „Scoolboys” (serdülő) Európa-
bajnoksággal kapcsolatos feladatok és javaslatok 

 UWW hivatalos levele a Veterán Világbajnokságokat érintő általános 
szabályváltozásról és a kíméleti idő bevezetéséről (minden fogásnemben és 
kategóriában) 

 A szakmai bizottság javaslata a 2016. évi NB II. csapatbajnokság végeredmény 
kiszámítása miatti reklamációval kapcsolatban. 

Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató, dr. Kökény Zoltán a Jogi Bizottság elnöke 

6. Tájékoztató a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szervezésének aktuális 
állapotáról. 
Előterjesztő: Németh Szilárd elnök, Bacsa Péter alelnök 

7. Bíró Bizottság összetételének változása 
Előterjesztő: Péteri László Bíró Bizottság elnöke 

8. A Hagyományőrző Bizottság elnöki pozíciójára beérkezett pályázatok értékelése. Javaslat 
az elnök kinevezésére. 
Előterjesztő: Farkas Tibor főtitkár 

9. Tájékoztató a Kiemelt Edzői Programban résztvevő edzők személyéről, javaslat a 
Gerevich Ösztöndíj Programban résztvevő edzők és versenyzők személyére. 
Előterjesztő: Bacsa Péter ügyvezető alelnök 

10. KSF 2017. évi elosztási elvek 
Előadó: Kálmán Tibor 

11. Sport XXI elosztási elvek, elosztás 
Előadó: Kálmán Tibor 

12. Tájékoztató a szövetség aktuális pénzügyi helyzetéről. 
Előterjesztő: Farkas Tibor főtitkár 
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13. Egyebek 
 

Ügyrendi határozat: Németh Szilárd elnök előterjesztése alapján az Elnökség egyhangúlag 

jóváhagyta az ülés napirendi pontjait a fentiek szerint, valamint megbízta Farkas Tibort és Kálmán 

Tibort a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Szavazás:  21 igen 0 nem 0 tartózkodás 

 

1. Németh Szilárd elnök tájékoztatta az elnökséget arról, hogy januártól a szövetségben teljes 

körű revízió folyik. Az ellenőrzésre felkért elnöki biztos Dr. Babics Sarolta, a Felügyelő 

Bizottság elnöke. Az ellenőrzés célja, hogy hosszútávon is stabil és kiszámítható legyen a 

szövetség gazdálkodása. 
 

Farkas Tibor főtitkár Filus Sándor, Rózsa György, Kovács Sándor Pál 

 

Komáromi Tibor szakmai igazgató:: Rózsa György tragikus halála felhívta a figyelmet a 

sportorvosi vizsgálatok szigorítására. Az Orvosi Bizottság elnöke, Dr. Molnár Szabolcs és a 

válogatott keretorvos, Dr. Bakanek György közös felhívást tett közzé az egyesületek felé 

felhívva a figyelmet az ügy fontosságra (melléklet szerint) 

 

Bacsa Péter ügyvezető alelnök: Szombathelyen 2017. március 25-26. között kerül 

megrendezésre a Magyar Nagydíj és március 27- április 2. között az U23-as Európa-bajnokság. 

Kérjük az elnökségi tagokat, hogy minél nagyobb létszámban vegyenek részt az eseményen. 

 

2. 1/2017. számú határozat: Dr. Kökény Zoltán előterjesztése alapján az elnökség elfogadta 

a 2017. évi Sporttörvény rendelkezése értelmében kötelező Etikai és gyermekvédelmi 

Szabályzatot és a Sportegészségügyi Szabályzatot a mellékletek szerint. 
Szavazás:  16 igen 0 nem 5 tartózkodás 

 

3. 2/2017. számú határozat: Dr. Kökény Zoltán előterjesztése alapján az Elnökség az 

Alapszabály megváltozott rendelkezései szerint módosítja a Szövetség tagtörlési 

szabályzatát. A módosítás értelmében a tagtörlés intézménye helyébe a felmondás, mint a 

tagsági jogviszonyt szabályozó megszüntetési ok lép, az előterjesztő által ismertetett 

szövegszerű módosítással.  

Kálmán Tibor előterjesztése alapján az elnökség úgy határozott, hogy a Dabasi VSE, a Dávid 

Sport Club, a Kovács Vince Birkózó Egyesület, Jánosháza, a Községi Sportegyesület 

Soltszentimre, a Baranya M-i Birkózó Utánpótlás-nevelésért Alapítvány, a KOKO FIGHT 

Club Sportegyesület, a Duna Birkózóklub Sportegyesület, a Felcsúti Birkózó Iskola 

Sportegyesület, a Váci Forma SE, a Vígh Imre Birkózó Sportegyesület, a Tölgyfa 

Sportegyesület Lakitelek, az ESMTK Birkózó Kft, a Kisteleki Sport Egylet és a  Pásztói 

Birkózó és Szabadidő SE tagviszonyát felmondja, mivel ezen sportszervezetek nem 

teljesítették a Tagtörlési Szabályzatban rögzített feltételeket. Ennek közlésére és az 

elnökség által elhatározott felmondás végrehajtására felhatalmazza Farkas Tibor főtitkárt. 
Szavazás:  20 igen 0 nem 1 tartózkodás 

 

3/2017. számú határozat: Kálmán Tibor előterjesztése alapján az elnökség egyhangúan úgy 

határozott, hogy a Tagfelvételi szabályzatban rögzítettek szerint megadja az ideiglenes tagságot 

az Egri Városi Sportiskolának és a Kiskunfarkasok SE-nek. 

Szavazás: 21 igen 0 nem 0 tartózkodás 
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4. 4/2017. számú határozat: Dr. Kökény Zoltán előterjesztése alapján az elnökség úgy 

határozott, hogy a Magyar UWW Grappling és Pankráció Szakági Szövetség és az MMA mint 

a szövetség jogi személyiséggel felruházott szakági szövetsége közötti szervezeti viszonyt 

az elnökség nem kívánja fenntartani. Az elnökség hozzájárul, hogy az önálló 

sportszövetséggé alakulhasson, egyben felkéri Dr. Kökény Zoltánt az ebből fakadó 

alapszabály módosítás előkészítésére. 
Szavazás: 20 igen 0 nem 1 tartózkodás 

 
5. 6/2017. számú határozat: Komáromi Tibor szakmai igazgató előterjesztése alapján az elnökség 

egyhangúan úgy határozott, hogy részt veszünk a 2017 májusában megrendezésre kerülő Serdülő 

Európa bajnokságon az alábbiak szerint: 

„Amerikai szisztéma” szerint egy-egy válogató versenyen dől el a válogatottság. A 
versenyek 2017. április 8-9-én a Kőrcsarnokban 4 szőnyegen kerülnek megrendezésre. 
(Április 8-án a kötöttfogás, április 9-én a szabadfogás és a lányok.) Mindhárom 
fogásnemben az 1-2. helyezett harcolja ki az indulás jogát. Minden súlycsoportban 2 
versenyző képviselheti nemzetét, ezért az első helyezett versenyző MBSZ költségen, míg a 
2. helyezett versenyzők egyesületi költségen utazhatnak. A szombati nap 1-2. helyezett 
versenyzője vasárnap nem indulhat. A versenyen résztvevő korosztályok a 2002-2003-
ban születettek, valamint a 2004-ben születettek külön engedéllyel. 
Az Európa-bajnokságon helyezést elért versenyzők után a Gymnasiade-val megegyező 
olimpiai pontokat kapnak az egyesületek. 21-15-12-12-6-6 pont. 
Szavazás  21 igen 0 nem 0 tartózkodás 

 

7/2017. számú határozat: Komáromi Tibor szakmai igazgató előterjesztése alapján az 

elnökség egyhangú szavazással úgy határozott, hogy hazai veterán országos bajnokságon a 

nemzetközi szabályokat alkalmazzuk azzal a változtatással, hogy bekerül a már elnökség által 

jóváhagyott +130 kg, valamint a 61-70 év közötti versenyzőknek egy Veterán Gála 

megrendezése, három vagy négy súlycsoportban. A gála lebonyolításának a kidolgozásával 

Katona Gézát a veteránok vezetőedzőjét bízzuk meg. (Az UWW hivatalos levele a 

változásokról mellékelve. 

Szavazás  21 igen 0 nem 0 tartózkodás 

 

Komáromi Tibor szakmai igazgató és Kálmán Tibor tájékoztatta az elnökséget a 2016. évi 
NB II. csapatbajnokság végeredmény kiszámítása miatti reklamációval kapcsolatban.  
Az elmúlt évekhez hasonlóan a kétféle számítási mód közül a szintenkénti számítási módot 

alkalmaztuk a szakmai bizottság három évvel ezelőtti döntése alapján. Ez a számítási mód az 

azonos szinten lévő csapatok (elődöntős, középdöntős vagy döntős szintek) közötti 

eredményességi „E” pontok alapján állapítja meg a helyezéseket. Pontegyenlőség esetén a 

versenykiírásban szereplő szempontok alapján (több tusgyőzelem, pozitív pont különbség, stb.) 

határozzuk meg a sorrendet. A Szakmai Bizottság továbbra is ezt a pontszámítást javasolja.  

 
6. Bacsa Péter ügyvezető alelnök tájékoztatta az elnökséget a Kozma István Magyar Birkózó 

Akadémia szervezésének aktuális állapotáról. Az akadémia alapítványi formában fog 

működni. 2017 szeptemberében indul egy 0. (próba) év. A részleteket a melléklet 

tartalmazza. 

 
7. 8/2017. számú határozat: Péteri László, a Bíróbizottság elnökének írásos előterjesztése 

alapján az elnökség egyhangúlag elfogadta a Bizottság személyi összetételének változását 

az alábbiak szerint: elnök: Péteri László, tagok: Gogolák Ibolya (Weisz György helyére), 

Palásti Tibor, Pál Szabolcs, Szél Dávid. 
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Szavazás  21 igen 0 nem 0 tartózkodás 
 
 
8. Farkas Tibor főtitkár tájékoztatta az elnökséget a Hagyományőrző Bizottság elnöki 

pozíciójára kiírt pályázat eredményéről. A felhívásra egy pályázat érkezett Mészáros 

Gyula részéről.  

9/2017. számú határozat: Farkas Tibor főtitkár előterjesztése alapján az elnökség 
egyhangúan úgy határozott, hogy Mészáros Gyulát nevezi ki a Hagyományőrző Bizottság 
elnökévé. 
Szavazás  21 igen 0 nem 0 tartózkodás 
 

9. 10/2017. számú határozat: Komáromi Tibor szakmai igazgató előterjesztése alapján az 

Elnökség egyhangúan elfogadta a 2017. évi Gerevich Programban résztvevő edzők és 

versenyzők ösztöndíjának felosztását a melléklet szerint. 
Szavazás  21 igen 0 nem 0 tartózkodás 
 
Bacsa Péter ügyvezető alelnök tájékoztatta az elnökséget a 2017. évi Kiemelt Edzői 
Programban részvevő edzők személyéről a melléklet szerint. 

 
10. 11/2017. számú határozat: Kálmán Tibor előterjesztése alapján az elnökség elfogadta a 

Kiemelt Sportágfejlesztési Támogatás 2017. évi felosztási elveit a melléklet szerint. 
Szavazás  20 igen 0 nem 1 tartózkodás 
 

 
11. 12/2017. számú határozat: Kálmán Tibor előterjesztése szerint az elnökség egyhangú 

szavazással elfogadta a Sport XXI. Program 2017. évi elosztási elveit a melléklet szerint. 
Szavazás  21 igen 0 nem 0 tartózkodás 

 
12. Farkas Tibor főtitkár röviden tájékoztatta az elnökséget a szövetség aktuális pénzügyi 

helyzetéről. 

 
Kmf. 

 
 
Készítette: 
 
 Vinkler Krisztina 
 
 
Hitelesítők: 
 
 
 Farkas Tibor Kálmán Tibor 
 főtitkár KSF koordinátor 


