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Emlékeztető 
a 2016. szeptember 30-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. Előterjesztés a MOB részére, a XXXI. Nyári Olimpiai Játékokon történt szereplésről 
Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató 

3. Javaslat az olimpián eredményt elért versenyzők és a felkészülésükben részvevő 
szakemberek jutalmazására. 
Előterjesztő: Bacsa Péter ügyvezető alelnök 

4. Jelentés a 2016. évi Junior Világbajnokságon történt szereplésről 
Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató 

Jelentés a 2016. évi Kadet Európa- és világbajnokságon történt szereplésről. 
Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató 

Jelentés a 2016. Gymnasiadén történt szereplésről. 
Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató 

5. Javaslat a Gerevich Ösztöndíj 2016. IV. negyedéves felosztására 
Előterjesztő: Bacsa Péter ügyvezető alelnök 

6. Előterjesztés az EMMI részére, a Magyar Birkózó Szövetség 2017-2024. és 2025-
2028. közötti Sportágfejlesztési Stratégiája. 
Előterjesztő: Bacsa Péter alelnök 

7. Elképzelések és tervek a válogatott keretek szakmai munkájának megújítására 
Előterjesztő: Németh Szilárd elnök 

8. Előterjesztés a Szakmai Bizottság javaslatairól 
Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató 
 Próba súlycsoportok véglegesítése 
 Az Országos Diákolimpiai döntő feljutásos rendszerré való átalakítása 2017-

től. 
 Jutalmazási nyilatkozta módosítása 
 Veterán OB súlycsoport kibővítése 2017-től 
 Átigazolási díjak módosítása 
 Olimpiai pontrendszer módosítása 
 A 2016. évi felnőtt Csapatbajnokság lebonyolítási rendje 

9. Az MBSZ 2016. évi Létesítményfejlesztési Programjának módosítása. 
Előterjesztő: Kálmán Tibor 

10. Tájékoztató a szövetség aktuális pénzügyi helyzetéről. 
Előterjesztő: Farkas Tibor főtitkár 
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11. Egyebek 

 Tájékoztató a OKJ-s edzőképzés helyzetéről 
Előterjesztő: Kálmán Tibor 

 Tájékoztató a szőnyeg-helyzetről 
Előterjesztő: Kálmán Tibor 

 
Ügyrendi határozat: Németh Szilárd elnök előterjesztése alapján az elnökség 
egyhangúan jóváhagyta a napirendi pontokat a fentiek szerint. 
Szavazás:  21 igen 0 nem 0 tartózkodás 
 
1. Németh Szilár elnök tájékoztatta az elnökséget az előző ülés óta eltelt időszak 

fontosabb eseményeiről, történéseiről.  
- Lőrincz Viktor a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben 

részesült. Elnök úr javaslatára a szövetség az olimpiai 5. helyezésért járó 
állami jutalmát kiegészíti a 3. és 5. helyezésért járó jutalom különbözetének 
összegével,10 millió forinttal. Az Elnökség a javaslatot támogatta. 

- A Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) nyilatkozatban erősítette meg, hogy 
a 2018. évi felnőtt világbajnokság rendezője Magyarország. 

2. 38/2016. számú határozat: Komáromi Tibor előterjesztése alapján az elnökség 
egyhangú szavazással elfogadta a Magyar Birkózó Szövetség értékelését, 
beszámolóját a Magyar Olimpiai Bizottság részére a XXXI. Nyári Olimpiai Játékokon 
történt szereplésről a melléklet szerint 
Szavazás:  21 igen 0 nem 0 tartózkodás 

3. 39/2016. számú határozat: Bacsa Péter ügyvezető alelnök előterjesztése alapján 
az elnökség jóváhagyta a XXXI. Nyári Olimpiai Játékokon sikeresen szereplő 
versenyzők és edzőik állami jutalmazására tett javaslatot a melléklet szerint. 
Szavazás:  20 igen 0 nem 1 tartózkodás 

4. 40/2016. számú határozat: Komáromi Tibor szakmai igazgató értékelte a 2016. 
évi Junior Európa- és világbajnokságon, kadet Európa- és világbajnokságon, 
valamint a Gymnasiaden történt szereplést. Az elnökség a beszámolókat egyhangú 
szavazással elfogadta a mellékletek szerint. 
Szavazás:  21 igen 0 nem 0 tartózkodás 

5. 41/2016. számú határozat: Bacsa Péter ügyvezető alelnök előterjesztése alapján 
az elnökség egyhangú szavazással jóváhagyta a Gerevich ösztöndíj 2016. IV. 
negyedéves felosztási javaslatát a melléklet szerint. 
Szavazás:  21 igen 0 nem 0 tartózkodás 

6. 42/2016. számú határozat: Bacsa Péter ügyvezető alelnök előterjesztése alapján 
az elnökség egyhangú szavazattal jóváhagyta az EMMI részére, a Magyar Birkózó 
Szövetség 2017-2024. és 2025-2028. közötti Sportágfejlesztési Stratégiáját a 
melléklet szerint. 
Szavazás: 21 igen 0 nem 0 tartózkodás 
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7. 43/2016. számú határozat: Németh Szilárd elnök előterjesztése alapján az 
elnökség egyhangúan úgy határozott, hogy pályázatot ír ki a válogatott 
szakágvezetői poszt betöltésére. 
Szavazás: 21 igen 0 nem 0 tartózkodás 

8. 44/2016. számú határozat: A Szakmai Bizottság előterjesztése alapján az elnökség 
egyhangú szavazással jóváhagyta a: 
 Próba súlycsoportok véglegesítését, 
 az Országos Diákolimpiai döntő feljutásos rendszerré való átalakítását, 
 Veterán OB súlycsoport kibővítésé 2017-től, 
 Átigazolási díjak módosítását 
 Olimpiai pontrendszer módosítását 
 Jutalmazási nyilatkozta módosítását 

a mellékletek szerint. 
Szavazás:  21 igen 0 nem 0 tartózkodás 

45/2016. számú határozat: A Szakmai Bizottság előterjesztése alapján az elnökség 
elfogadta a 2016. évi felnőtt Csapatbajnokság lebonyolítási rendjének módosítását a 
melléklet szerint. 
Szavazás:  17 igen 4 nem 0 tartózkodás 
 

9. 46/2016. számú határozat: Kálmán Tibor előterjesztése alapján az elnökség 
jóváhagyta az MBSZ 2016. évi Létesítményfejlesztési Programjának módosítását a 
melléklet szerint azzal a kiegészítéssel, hogy az a sportszervezet, aki 2016. október 
15-ig nem köti meg a szerződést, az elveszíti a támogatást. 
Szavazás: 20 igen 1 nem 0 tartózkodás 

10. Farkas Tibor főtitkár tájékoztatta az elnökséget a szövetség aktuális pénzügyi 
helyzetéről. A tájékoztatást az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette. 

11. Egyebek: 

 47/2016. számú határozat: Kálmán Tibor előterjesztése alapján az 
elnökség egyhangú szavazattal elfogadta a 2016. évi OKJ-s edzőképzési 
támogatást a melléklet szerint 
Szavazás:  21 igen 0 nem 0 tartózkodás 

 48/2016. számú határozat: Kálmán Tibor előterjesztése alapján az 
Elnökség egyhangú szavazással elfogadta a megszűnt, illetve alig működő 
sportszervezetekhez kihelyezett, az MBSZ tulajdonát képező birkózó 
szőnyegek átcsoportosítására tett javaslatot a melléklet. 
Szavazás: 21 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Következő Elnökségi ülés tervezett időpontja és helyszíne: 2016. december 14. Pécs. 

Kmf. 

Készítette: Jóváhagyta: 

 Vinkler Krisztina Farkas Tibor 
 irodavezető főtitkár 


