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Jegyzőkönyv 

2020. július 17-ei elnökségi ülésről 

 
Helye: a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (1213 Budapest, Hollandi út 8.), 2. 
emeleti konferencia terem 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Határozat képesség: Az ülés folyamatosan határozatképes. 
 
Napirend: 
1. Tájékoztató az előző Elnökségi ülés óta eltelt időszak eseményeiről, az Intéző Bizottság 

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

2. Tájékoztató a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetből fakadó  

• a szövetséget érintő változásokról 

• hazai és nemzetközi sportszakmai programban várható változásokról 

• az EMMI módosított 2020. évi a birkózás sportág sportlétesítmény-fejlesztési 
elképzelései megvalósítására biztosított összegről és a támogatott 
projektekről. 

Előterjesztő: Bacsa Péter alelnök és Bácsi Péter sportszakmai igazgató 
 

3. Tájékoztató az MBSZ sportolóit érintő HUNADO határozatokról. 
Előterjesztő: Bacsa Péter alelnök és Dr. Kökény Zoltán jogi bizottság elnöke 

4. A 2020. évi Közgyűlés összehívása, munkabizottságok megalakítása 
Előterjesztő: Bacsa Péter alelnök és Dr. Kökény Zoltán jogi bizottság elnöke 

5. A 2020. évi Közgyűlés előkészítése, előterjesztendő anyagok elfogadása 
Előterjesztő: Bacsa Péter alelnök, Bácsi Péter sportszakmai igazgató és Farkas Tibor 
főtitkár 

− Elnöki beszámoló 
− Bizottságok elnökeinek beszámolói 
− Beszámoló az MBSZ 2019. évi gazdálkodásáról 
− 2020. évi költségvetés 
− 2020. évi szakmai program 

 
6. Tájékoztató a szövetség Felügyelő Bizottságának elnöki és a szövetség könyvvizsgálói 

posztján történő változásról 
Előterjesztő: Dr. Kökény Zoltán jogi bizottság elnöke 
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7. Tagsági ügyek 

Előterjesztő: Kálmán Tibor referens 
 

8. Pályázatok támogatása Mesteredzői cím elnyerésére 
Előterjesztő: Bacsa Péter alelnök 
 

9. 2020. II. félévi évi módosított versenynaptárának jóváhagyása 
Előterjesztő: Simita Zsolt referens 

 
Az ülés megkezdése előtt Németh Szilárd elnök úr tájékoztatót tart Tóth 

Bendegúzról és tragikus hirtelenségű halálának esetéről és áttekintette az orvosi 
bizottság jelentését, valamint bejelentést tesz, miszerint a szükséges hozzájárulások 
beszerzése után a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Tóth Bendegúz nevével 
ösztöndíjat kíván alapítani. 
 
Ezt követően az elnökség, illetve a meghívottak 1 perc néma csenddel megemlékeztek 
Tóth Bendegúzról. 
 

A meghívottak között jelen volt Gáspár Tamás világ- és Európa-bajnok birkózó, az 
MBSZ korábbi főtitkára, majd igazgatója, aki a hétvégén ünnepelte 60. születésnapját. 
Ezen jeles alkalomból Farkas Tibor főtitkár úr köszöntötte őt az Elnökség és a Magyar 
Birkózó Szövetség nevében megemlékező beszédjével.  
 

Bemutatásra kerültek azok az ajándékok, melyet a Hagyományőrzőktől kapott a 
Magyar Birkózó Szövetség, melyeket a szövetség felajánlott a KIMBA részére. Az 
ajándékok között volt Varga János mexikói olimpiai aranyérem megszerzésekor viselt 
cipője, mely azonnal kiállításra is került az Akadémia üvegvitrines emlékfalán.  
 
Az ülést Németh Szilárd elnök úr megnyitotta, az elnökségi ülésen részt vevő 
szavazattal rendelkezők létszáma 16 fő, az elnökség szavazóképes. 
 
Elnök úr az ülés megnyitását egy kiegészítéssel kezdte, az intézőbizottsági tagok 
változtatására a 6. napirendi pont megvitatása során tenne javaslatot, az alapszabálynak 
megfelelően.  
 
Szavazás:  16 igen  0 nem  0 tartózkodás 
 

Az elnökség a napirendet a kiegészítéssel elfogadta. 
 
2. napirendi pont: Bacsa Péter alelnök úr tájékoztatója a koronavírus járvány miatt 
kihirdetett veszélyhelyzetből fakadó, a szövetséget érintő változásokról.  
 

Beszámolt a megvonások miatti költségcsökkentésekről.  
- 1 kivételével az összes szerződéses partnertől engedményeket kaptunk.  
- A KSF keretét 20 %-al csökkentették, ez összesen 155 M ft. elvonást jelentett. 
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- Személyi változások történtek a szövetségben, 5 fő irodai munkatársat elbocsátott, 
valamint a dolgozók fizetését különböző mértékben csökkentette a szövetség 3 
hónapra, ezekkel az intézkedésekkel 16,9 M Ft megtakarítást értek el.  
 
A nemzetközi versenyek fel lettek függesztve, előzőleg 2020. július 30-ig, majd 

augusztus 31-ig. A tárgy héten érkezett egy provizor terv a nemzetközi versenyek 
elindításáról, melyhez a hazai versenyeket is igazítani kell. Ehhez mérten készült a magyar 
őszi versenynaptárunk.  
 

Alelnök úr ismertette a nemzetközi versenyekre kiírt tervezett időpontokat és 
helyeket. Felnőtt VB és Junior VB decemberben, Kadet EB és Junior EB októberben, U23 
VB novemberben kerülhet megrendezésre. Pontosabbat augusztus közepére tervezett 
videókonferenciát követően tudhatunk meg.  

 
Az EMMI sportlétesítmény-fejlesztésre biztosított összeg változásáról, a 

támogatott projektekről Farkas Tibor főtitkár úr tartott tájékoztatót, melyben beszámolt 
arról, hogy a tervezett támogatási összeget több, mint 700 M ft-ről, 305 M ft-ra 
csökkentették. Lehetőség van a 2020. évre benyújtott támogatandó projekteket a 2021-
es évre átütemezni a tervek szerint.  
E szerint 2020. évben támogatandó projektek:  

- Zalaegerszeg (öltözők építése) 2017. évi keretből, 
- Ceglédi birkózó csarnok, 
- Püspökladányi birkózó edzőterem, 
- Abonyi birkózó edzőterem, 
- Bócsa birkózó edzőterem I. ütem. 

 
2021. évben támogatandó projektek a 2020. évről átütemezve: 

- Szigetszentmiklós birkózó edzőterem, 
- Bócsa birkózó edzőterem II. ütem, 
- Orosháza birkózó edzőterem, 
- Kiskunfélegyháza birkózó edzőterem, 
- Kőszeg birkózó edzőterem. 

 
Felszólalás: Szőnyi János rákérdezett az elbocsátások okaira és körülményeire, valamint a 
különböző csökkentések mértékének meghatározására. Válaszában Bacsa Péter alelnök 
úr részletesen elmagyarázta a csökkentések körülményeit. Következő kérdése az 
elektronikus szavazás kivitelezésével kapcsolatban volt, melyet vita követett. A vita során 
az a megállapodás született, hogy a szavazatokat a szövetségben személyesen 
megtekinthetik a szavazó felek. 
 
3. napirendi pont: Dr. Kökény Zoltán tájékoztatója a 2020. 03. 03-án történt 
doppingellenőrzéssel kapcsolatos történtekről, következményeiről és jelenlegi állásáról.  
 

- 1 fő mintája pozitív eredményt hozott, nem kérte a B tesztet, hanem a legutolsó 
információk szerint fellebbezést kíván benyújtani.  

- 1 fő megtagadta a minta adást azzal, hogy elbújt az ellenőrök elől.  
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Mindkét esetet a HUNADO első fokon 4 éves eltiltással büntette. Elnök úr kérte a két 
sportoló mindennemű sporttevékenységtől való eltiltását és járandóságainak 
felfüggesztését, mely automatikusan életbe lépett a HUNADO határozata után.  

- 1 főt a doppingellenőrök a WADA szabályzatában konkrétan nem tisztázott eljárás 
rendet követve felkérték, hogy a szobájában keresse az előbb említett elbújt 
sportolót. A szobába benézve a versenyző azt mondta, hogy nincs ott senki, de az 
ellenőrök ennek ellenére beléptek és meglátták a zuhanyzóban bujkáló 
csapattársát. Ez alapján a HUNADO etikai vétség miatt eljárást kezdeményezett, 
mely azzal zárult, hogy nem tekintik ezt doppingolást elősegítő/leplező 
cselekménynek, ezért megszüntették az eljárást és a Magyar Birkózó Szövetség 
saját fegyelmi hatáskörébe utalták az esetet. Az MBSZ fegyelmi bizottsága a 
körülményeket mérlegelve az említett versenyzőt a hazai versenyzéstől 12 
hónapra, a nemzetközi versenyzéstől 18 hónapra eltiltotta az MBSZ fegyelmi 
szabályzata szerint. Az ítélet jogerőssé vált, mert a versenyző lemondott a 
fellebbezési jogáról. Ezután Németh Szilárd elnök úr részletes beszámolót kért az 
eljárás lefolytatásáról egy későbbi időpontban.  

 

4. napirendi pont: döntés a Közgyűlés összehívásáról. 
 
Szavazás: 16 igen  0 nem  0 tartózkodás 
 
6./2020.(07.17.) sz. határozat: Az Elnökség egyhangúan elfogadta a tavaszról 
elhalasztott Közgyűlés összehívását 2020. szeptember 4-ére, valamint az ehhez szükséges 
munkabizottságok megalakítását. A Közgyűlés helyszíne várhatóan a KIMBA. 
 
5. napirendi pont: A Közgyűlés előzetesen eddig kiküldött anyagaival kapcsolatban 
kérdés nem volt, csak egy észrevétel, mely az elnöki beszámolóhoz kapcsolódott, ezt az 
elírást javítják.  
 
Szavazás: 16 igen  0 nem  0 tartózkodás 

 
7./2020.(07.17.) sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta a Közgyűlés 
eddig kiküldött előterjesztendő anyagait. 

 
6. napirendi pont:  

- Elnök úr jogkörével élve kérte az intéző bizottság tagjai közül Märtz József 
felmentését és helyette Péteri László beiktatását. 

 
Szavazás: 14 igen  2 nem  0 tartózkodás 

 
8./2020.(07.17.) sz. határozat: Az Elnökség 2 ellenszavazattal elfogadta, az intéző 
bizottságban történő személyi változásokra tett javaslatot. 

 
- Bacsa Péter tájékoztatta az elnökséget dr. Sándor Tamás, a felügyelő bizottság 

elnökének lemondásáról, helyette a Közgyűlésnek kell választania új elnököt.  
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Szavazás: 16 igen  0 nem  0 tartózkodás 
 
9./2020.(07.17.) sz. határozat: Az Elnökség egyhangúan elfogadta dr. Sándor Tamás 
lemondását. 
 

- A szövetség könyvvizsgálója Borsosné Pál Ildikó egyéni vállalkozóként végezte 
tevékenységét, ezentúl viszont a Lauf-Audit Kft-ben folytatná tovább ezt a 
tevékenységét. Ezt a változást is a közgyűlésnek kell megszavaznia.  
 

Szavazás:  16 igen  0 nem   0 tartózkodás 
 
10./2020.(07.17.) sz. határozat: Az Elnökség egyhangúan elfogadta a könyvvizsgálói 
változást. 

 
Az elnökség ezt követően megtekintett egy videót a KIMBA építéséről, majd Németh Szilárd 
elnök úr távozott az ülésről. 
 
Az ülésről kiment: Märtz József és Mátyás Gábor. 
 
7. napirendi pont: Tagsági ügyek 
 

Kálmán Tibor javasolta az Orosházi BK, a Gyöngyösi AK, a Berekfürdői SE és a 
Palotai Birkózó és Sumó Egyesület állandó tagságának megadását, mivel az ideiglenes 
tagság 2 éve alatt az összes szükséges feltételt teljesítették az állandó tagsági 
jogviszonyhoz.  
 
11./2020.(07.17.) sz. határozat: 
Szavazás:  13 igen  0 nem   0 tartózkodás 
 

Emellett javasolta az Ózdi Football Klub és a Tázlári Football Klub törlését a tagság 
soraiból, mivel mindkét helyen megszűnt a birkózás 2019-ben. 
 
12./2020.(07.17.) sz. határozat: 
Szavazás:  13 igen  0 nem   0 tartózkodás 
 

Az Elnökség mindkét esetben egyhangúan elfogadta a felterjesztést. 
 

Märtz József a szavazást követően visszajött. 
 
8. napirendi pont: javaslat a Mesteredzői cím odaítéléséhez. 
 
Az Elnökség Farkas Tibor beszámolóját követően szavazott Komáromi Tibor és Tar 
Mihály mesteredzői pályázatáról. 
 
Szavazás:  14 igen  0 nem   0 tartózkodás 
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13./2020.(07.17.) sz. határozat: Az Elnökség egyhangúan támogatja a két említett 
mesteredzői címre történő jelölését. 

 
Mátyás Gábor visszajött az ülésre. 
 
 
9.napirendi pont: 2020. őszi versenynaptár módosítás. 
 
Simita Zsolt ismertette a módosítási javaslatokat, az őszi szezonban nem lesznek 
csapatbajnokságok, kivéve abban az esetben, ha a világversenyek elmaradnának, ezen 
kívül nem kerül megrendezésre az egyetemi és a veterán országos bajnokság. A tavasszal 
elmaradt diák és serdülő országos bajnokságok az őszi versenynaptárba kerültek be.  
  
Szavazás:  15 igen  0 nem   0 tartózkodás 
 
14./2020(07.17.) sz. határozat: Az Elnökség egyhangúan elfogadta az őszi 
versenynaptár módosításait. 
 
Ezt követően Puksa Ferenc meghívta az elnökség tagjait a július 18-ai Dorogi 
strandbirkózó verseny megtekintésére.  
 
Az ülés végén Süle László vezetésével bemutatásra került a Kozma István Magyar Birkózó 
Akadémia létesítménye.  
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
 
   Menczel Zsuzsanna 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
          Péteri László 
 
 
 
            Virág Lajos 
 
 
 
 
 
 


