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Jegyzőkönyv 
a Magyar Birkózó Szövetség elnökségének 2019. április 26-i – kihelyezett – 

üléséről 
 
Helye: Kiskunhalas, Tiszti Klub (Kiskunhalas, Petőfi u. 7.) 
Ideje: 2019. április 26. 13.00 óra 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
Napirend:  
1. Tájékoztató a kiskunhalasi birkózás helyzetéről 

Előterjesztő: Csapi Antal a Kiskunhalasi BE elnöke 
2. Tájékoztató az előző Elnökségi ülés óta eltelt időszak eseményeiről, az Intéző Bizottság 

határozatairól. 
Előterjesztő: Németh Szilárd elnök, Bacsa Péter ügyvezető alelnök 

3. A 2019. évi Közgyűlés összehívása, munkabizottságok megalakítása 
Előterjesztő: Németh Szilárd elnök és Bacsa Péter alelnök 

4. A 2018. évi Közgyűlés előkészítése, előterjesztendő anyagok elfogadása 
Előterjesztő: Bacsa Péter alelnök, Komáromi Tibor alelnök és Farkas Tibor főtitkár 
− Elnöki beszámoló 
− Bizottságok elnökeinek beszámolói 
− Beszámoló az MBSZ 2018. évi gazdálkodásáról 
− 2019. évi költségvetés 
− 2019. évi szakmai program 

5. Beszámoló a felnőtt és U23-as Európa-bajnokságon történt szereplésről 
Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató 

6. Javaslat a 2019. évi KSF egyesületi támogatások felosztására 
Előterjesztő: Bacsa Péter alelnök 

7. Javaslat (3) a szőnyeg igények teljesítésére, további ütemezésére 
előterjesztő: Farkas Tibor főtitkár 

8. Tájékoztató a szövetség aktuális pénzügyi helyzetéről 
Előterjesztő: Farkas Tibor főtitkár 

9. Javaslat az SzMSz kiegészítésére 
Előterjesztő: Dr Kökény Zoltán Jogi Bizottság elnöke 

10. Egyebek 
• Új tagfelvételesek 
• 2017. évi Létesítményfejlesztési Programmal kapcsolatos teendők 
• Vajdasági Birkózó Akadémia 

 
Napirend előtt: 
Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere köszöntötte az elnökséget. Németh Szilárd 
elnök és BacsaPéter ügyvezető alelnök elismerést adott át polgármester úr és Dósa István 
részére. 
 
Ügyrendi határozat: Németh Szilárd elnök előterjesztése alapján az elnökség jóváhagyta 
az ülés napirendi pontjait a fentiek szerint. 
Szavazás:  14 igen 0 nem 0 tartózkodás 
 
1. napirend tárgyalása 
Szűcs Csaba alpolgármester tájékoztatta az elnökséget Kiskunhalas birkózó sportjának 
jelenlegi helyzetéről a melléklet szerint. 
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2. napirend tárgyalása 
Bacsa Péter ügyvezető alelnök tájékoztatta az elnökséget az elmúlt időszak eseményeiről, 
az Intéző Bizottság határozatairól. Döntés született a 2019. évi Oviprogramban résztvevő 
egyesületekről, a 2019. évi UEP programban részvevő szakemberekről, a MOB-tól kapott 
további egy autó használatáról. 
 
3. napirend tárgyalása 
12/2019. számú határozat: Németh Szilárd elnök előterjesztése alapján az elnökség 
egyhangú szavazással jóváhagyta a 2019. május 31-i közgyűlés munkabizottságait a 
melléklet szerint. 
Szavazás: 14 igen 0 nem 0 tartózkodás 
 
4. napirend tárgyalása 
13/2019. számú határozat: Bacsa Péter ügyvezető alelnök, Komáromi Tibor alelnök és 
Farkas Tibor főtitkár írásos előterjesztése alapján az elnökség egyhangú szavazással 
jóváhagyta a közgyűlés elé terjesztendő anyagokat, az Elnöki beszámolót, a Bizottságok 
elnökeinek beszámolóit, a Beszámolót az MBSZ 2018. évi gazdálkodásáról, a 2019. évi 
költségvetést, a 2019. évi szakmai programot a mellékletek szerint. 
Szavazás: 14 igen 0 nem 0 tartózkodás 
 
5. napirend tárgyalása 
Komáromi Tibor szakmai igazgató beszámolt a 2019. évi felnőtt és U23-as Európa-
bajnokságról. Barka Emese a felnőtt, míg Lévai Zoltán és Galambos Ramóna U23-as 
Európa-bajnokok lettek. 
 
14/2019. számú határozat: Komáromi Tibor szakmai igazgató előterjesztése alapján az 
elnökség egyhangú szavazással elfogadta a 2019. évi felnőtt Európa-bajnokságon történt 
szereplésről szóló beszámolót a melléklet szerint. 
Szavazás:  13 igen 0 nem 0 tartózkodás 
 
15/2019. számú határozat: Komáromi Tibor szakmai igazgató előterjesztése alapján az 
elnökség egyhangú szavazással elfogadta a 2019. évi U23-as Európa-bajnokságon történt 
szereplésről szóló beszámolót a melléklet szerint. 
Szavazás:  13 igen 0 nem 0 tartózkodás 
 
6. napirend tárgyalása 
16/2019. számú határozat: Bacsa Péter ügyvezető alelnök előterjesztése alapján az 
elnökség egyhangú szavazással jóváhagyta a 2019. évi KSF egyesületi támogatás 
felosztást a melléklet szerint. 
Szavazás: 13 igen 0 nem 0 tartózkodás 
 
7. napirend tárgyalása 
17/2019. számú határozat: Farkas Tibor főtitkár előterjesztése alapján az elnökség 
egyhangú szavazással jóváhagyta az edzőtáborokból felszabaduló birkózó szőnyegek 
használatba adására tett javaslatot a melléklet szerint. 
Szavazás:  13 igen 0 nem 0 tartózkodás 
 
8. napirend tárgyalása 
Farkas Tibor főtitkár tájékoztatta az elnökséget a szövetség aktuális pénzügyi helyzetéről.  
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9. napirend tárgyalása 
18/2019. számú határozat: Farkas Tibor főtitkár előterjesztése alapján az elnökség 
egyhangú szavazással jóváhagyta a Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítésére tett 
javaslatot a melléklet szerint. 
Szavazás:  13 igen 0 nem 0 tartózkodás 
 
10. napirend – Egyebek tárgyalása 
 
− A Növényi Sportakadémia bejelentette, hogy megszünteti birkózó szakosztályát, ami 

a továbbiakban a Dunakeszi Városi Sportegyesületben folytatja munkáját, ezért a 

Dunakeszi VSE kéri felvételét az MBSZ tagjai közé. 
19/2019. számú határozat: Kálmán Tibor előterjesztése alapján az elnökség 
egyhangú szavazással úgy határozott, hogy megadja az ideiglenes tagságot a 
Dunakeszi VSE részére. 
Szavazás: 13 igen 0 nem 0 tartózkodás 

 
− Kálmán Tibor KSF koordinátor tájékoztatta az elnökséget a 2017. évi létesítmény-

fejlesztési keret felhasználásával kapcsolatban a melléklet szerint.  

20/2019. számú határozat: Kálmán Tibor KSF koordinátor előterjesztése alapján 
az elnökség egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 

Amennyiben a Kaposvári NSE 2019. június 1. napjáig nem küldi meg a 100 millió Ft 
2017. évi létesítmény-fejlesztési támogatás felhasználására a szerződés kötési 
dokumentációt, úgy a Szövetség a támogatás visszafizetésének elkerülése 
érdekében a 100 millió forintot + a Kispesti NSI által visszamondott 3 millió forintot 
átcsoportosítja más 2017. évi még folyamatban lévő projektekhez a következők 
szerint: 

Pécsi EAC   38 millió Ft 
Abonyi BC    20 millió Ft 
Dr Papp László SE Szentes 20 millió Ft 
Zalaegerszegi BE  25 millió Ft 

Szavazás:  13 igen 0 nem 0 tartózkodás 
 
− Bacsa Péter ügyvezető alelnök tájékoztatta az elnökséget, hogy a május 31-i 

tisztújítással összefüggésben négy régióban fórumot szervez a szövetség Kaposvár, 

Bócsa, Miskolc, Tatabánya és Budapest helyszíneken. 
 

Kmf. 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
 
 Vinkler Krisztina 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 Bacsa Péter Kovács István 


