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Emlékeztető 
a 2016. július 6-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. Jelentés a 2016. évi Junior Európa-bajnokságról 
Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató 

3. Előterjesztés a 2016. évi junior világbajnokságon való részvételről 
Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató 

4. Előterjesztés a 2016. évi Rió-i Nyári Olimpiai Játékokon való részvételről. 
Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató 

5. Előterjesztés a 2016. évi Kadet Európa-bajnokságon való részvételről. 
Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató 

6. Előterjesztés a 2016. Gymnasiadén való részvételről. 
Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató 

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

8. Egyebek 
 Tagfelvételi kérelmek 
 Tájékoztató az Akadémia-program megkezdéséről 
 Javaslat az NB I-es felnőtt csapatbajnokság lebonyolítási rendjére 
 Tájékoztató a sportszervezetek szőnyeg-igényéről 
 Tájékoztató a 2016/17-es edzőképzés lehetőségeiről 

 
 
Ügyrendi határozat: Németh Szilárd elnök előterjesztése alapján az elnökség 
egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat a fentiek szerint. 
Szavazás:  19 igen 0 nem 0 tartózkodás 
 
1. Németh Szilárd elnök röviden tájékoztatta az elnökséget az elmúlt időszak 

eseményeiről, melyekről bővebben a további napirendi pontokban lesz szó. 

 
2. Komáromi Tibor szakmai igazgató beszámolt a 2016. évi Junior Európa-

bajnokságról, ahol Lévai Zoltán aranyérmet, míg Vida Csaba bronzérmet nyert. 

28/2016. számú határozat: Komáromi Tibor szakmai igazgató előterjesztése 
alapján az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2016. évi Junior Európa-bajnokságról 
szóló beszámolót a melléklet szerint. Gratulál a sikeres szerepléshez és köszönetét 
fejezi ki az elvégzett munkáért. 
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Szavazás:  19 igen 0 nem 0 tartózkodás 

3. 29/2016. számú határozat: Komáromi Tibor szakmai igazgató előterjesztése 

alapján az elnökség elfogadta a 2016. évi Junior Világbajnokságon való részvételt a 

melléklet szerint. 

Szavazás:  18 igen 0 nem 1 tartózkodás 

 

4. Komáromi Tibor szakmai igazgató és Farkas Tibor főtitkár tájékoztatta az 

elnökséget az olimpiai részvétel előkészületeiről. 

30/2016. számú határozat: Komáromi Tibor szakmai igazgató előterjesztése 
alapján az elnökség egyhangúlag jóváhagyta a Rió-i Nyári Olimpiai Játékokon való 
részvételt a melléklet szerint 

Szavazás:  18 igen 0 nem 1 tartózkodás 

 

31/2016. számú határozat: Farkas Tibor főtitkár előterjesztése alapján az 
Elnökség egyhangúan jóváhagyta az olimpiára kvalifikált és felkészülő sportolók 
egyéni támogatására tett javaslatot a melléklet szerint. 

Szavazás: 19 igen 0 nem 0 tartózkodás 

 

32/2016. számú határozat: A Magyar Olimpiai Bizottság felkérésére, Farkas Tibor 
főtitkár előterjesztése alapján a szükséges módosításokkal az Elnökség elfogadta a 
SZEMÉLYI NYILATKOZAT elnevezésű táblázatot az egyes kimagasló 
sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 
szerinti állami jutalomra való jogosultság megállapítása iránti eljáráshoz. 

Szavazás:  16 igen 1 nem 2 tartózkodás 

 

5. 33/2016. számú határozat: Komáromi Tibor szakmai igazgató előterjesztése 

alapján az Elnökség egyhangúan jóváhagyta a 2016. évi Kadet Európa-bajnokságon 

való részvételt a melléklet szerint 

Szavazás:  19 igen 0 nem 0tartózkodás 

 

6. 34/2016. számú határozat: Komáromi Tibor szakmai igazgató előterjesztése 

alapján az Elnökség egyhangúan jóváhagyta a 2016. évi Gymnasiaden való részvételt 

a melléklet szerint. 

Szavazás:  19 igen 0 nem 0tartózkodás 
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7. 35/2016. számú határozat: Farkas Tibor főtitkár tájékoztatta az Elnökséget a 

szövetség aktuális pénzügyi helyzetéről. Az Elnökség a tájékoztatót jóváhagyólag 

tudomásul vette. 

Szavazás:  19 igen 0 nem 0tartózkodás 
 
 
 

8. Egyebek 

 
 Tagfelvételi kérelmek: Kálmán Tibor tájékoztatta az Elnökséget az előző ülés 

óta eltelt időszakban beérkezett tagfelvételi kérelmekről és az elvégzett 

ellenőrzések eredményéről. 

36/2016. számú határozat: Kálmán Tibor előterjesztése alapján az elnökség 
egyhangúan úgy határozott, hogy a Tagfelvételi szabályzatban rögzítettek 
szerint megadja az ideiglenes tagságot a Kispesti Nehézatlétikai 
Sportiskolának, az Energy TSE Birkózó Szakosztályának, az Igrici Tatami Foci 
ES-nek és a Túrkevei Küzdősport Egyesületnek, valamint törli a tagok közül a 
megszűnt Nádasdy DSE-t és helyette ideiglenes tagságot ad a Sárvári Kinizsi 
Sportegyesületnek. A Pápai Birkózó Sportegyesület és a Bősárkányi 
Gyermekért Sportegyesület kérelmének elbírálását egy későbbi ülésre 
halasztja. 

Szavazás:  19 igen 0 nem 0tartózkodás 
 

 Farkas Tibor főtitkár tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy szövetségünknek 

lehetősége nyílik egy Birkózó Akadémia létrehozására. A részletes tervek és a 

program kidolgozása folyamatban van. A tervek szerint az Akadémia Kozma 

István nevét fogja viselni. 

 
 A Szakmai Bizottság javaslatát az NB I-es Csapatbajnokság lebonyolítására az 

Elnökség nem tárgyalta. Az ügy fontosságára való tekintettel egy külön ülésen 

kíván foglalkozni a kérdéssel. 

 

 Kálmán Tibor tájékoztatta az Elnökséget az egyesületek aktuális szőnyeg 

igényléseiről a melléklet szerint. 

 

 Kálmán Tibor tájékoztatta az Elnökséget az egyesületek 2016/17. évi 

edzőképzési lehetőségeiről a melléklet szerint. 

 

Kmf. 
 
 
 

Készítette: Vinkler Krisztina Jóváhagyta:  Farkas Tibor 
 irodavezető  főtitkár 


