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Emlékeztető 
a 2016. december 14-i Elnökségi ülésről 

 
Helye: Pécs MJV Polgármesteri Hivatal 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Az ülés folyamatosan határozatképes. 
Napirend: 

1. Pécs és a Baranya megyei birkózás sportszakmai helyzete, helye és szerepe a hazai 
birkózásban, valamint a sportág helyi létesítményhelyzete és fejlesztési 
lehetőségei. 
Előadó: Kuller József megyei elnök 

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

3. Tájékoztató a szövetségi kapitányi pályázatokról 
Előadó: Németh Szilárd elnök 

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

5. Jelentés a Klub Világkupáról és a Nem Olimpiai Súlycsoportok Világbajnokságáról 
Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató 

6. Tájékoztató a grundbirkózás országos elődöntőinek lebonyolításáról 
Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató, Simita Zsolt szakreferens 

7. A 2017. évi díjak 
Nevezési díjak, versenyengedély díja, bírói díjak 
Előterjesztő: Kálmán Tibor 

8. 2017. évi versenynaptár 
Előterjesztő: Simita Zsolt szakreferens 

9. Tájékoztató a létesítményfejlesztési program 2015-2016. évi helyzetéről 
Előterjesztő: Kálmán Tibor 

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

11. Tagnyilvántartás 
Előterjesztő: Kálmán Tibor 

12. Javaslat a Hagyományőrző Bizottság új elnökének kinevezésére. 
Előterjesztő: Farkas Tibor főtitkár 

13. A 2016. évi CSB-k tapasztalatai 
Előterjesztő: Bacsa Péter ügyvezető alelnök 

14. Egyebek 
 
Napirend előtt Páva Zsolt Pécs Megyei Jogú Város polgármestere köszönti az elnökséget. 
 
Ügyrendi határozat: Németh Szilárd elnök előterjesztése alapján az elnökség egyhangú 
szavazással jóváhagyta az ülés napirendi pontjait a fentiek szerint. 
Szavazás:  20 igen 0 nem 0 tartózkodás 
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1. Kuller József a Baranya Megyei Birkózó Szövetség elnöke tájékoztatta az 

Elnökséget a megyei birkózó sport helyzetéről, a megyében működő 

sportszervezeteknél folyó munkáról (részletek a mellékletben). 

 
2. Németh Szilárd elnök tájékoztatta az elnökséget az előző elnökségi ülés óta eltelt 

időszak fontosabb eseményeiről. 2016. december 8-11. között került 

megrendezésre Budapesten a 3. Kötöttfogású Klub Világkupa valamint a Nem 

Olimpiai Súlycsoportok Világbajnoksága. Az eseményre hazánkba érkezett az 

UWW elnöksége, akik december 9-én üléseztek a Kempinsky Hotelben. Az 

elnökség több témában tanácskozott és hozott döntést, Számunkra fontos, hogy 

Bacsa Péter bekerült az UWW Marketing Bizottságába. 

 
3. Németh Szilárd elnök tájékoztatta az elnökséget a szövetségi kapitányi pozíciók 

betöltésére kiírt pályázatok eredményéről. A két pozícióra összesen három 

pályázat érkezett. Kötöttfogásban Sike András, míg szabadfogásban Gulyás István 

és Ritter Diletta adta be pályázatát. A pályázatok kiértékelése és a személyes 

meghallgatások után a kötöttfogású válogatott szövetségi kapitányának Sike 

András, a szabadfogású válogatott – amely magában foglalja a női szakágat is – 

szövetségi kapitányának Gulyás István került kinevezésre. 

 
4. 49/2016. számú határozat: Komáromi Tibor szakmai igazgató értékelte a 2016. 

évi Főiskolás Világbajnokságon történt szereplést a melléklet szerint.. Az elnökség 

a beszámolót egyhangú szavazattal elfogadta. 

Szavazás: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás 
 

5. 50/2016. számú határozat: Komáromi Tibor szakmai igazgató értékelte a 

Budapesten, 2016. december 8-11. között megrendezett 3. Kötöttfogású Klub 

Világkupán valamit a Nem Olimpiai Súlycsoportok Világbajnokságán történt 

szereplést a melléklet szerint. Az elnökség a beszámolót egyhangú szavazással 

elfogadta. 

Szavazás: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás 
 

6. Komáromi Tibor szakmai igazgató és Simita Zsolt szakreferens tájékoztatta az 

elnökséget a grundbirkózás országos elődöntőinek lebonyolításáról. A döntőre 

2017. február hónapban kerül sor. 

Kérjük, hogy a rendezéssel, lebonyolítással kapcsolatos javaslatokat, 
észrevételeket írásban küldjék meg Virág Lajos és Komáromi Tibor részére. 
 

7. 51/2016. számú határozat: Kálmán Tibor előterjesztése alapján az elnökség 

egyhangú szavazattal elfogadta a 2017. évi nevezési díjakat, versenyengedély 

díjakat és bírói díjakat a mellékletek szerint. 

Szavazás:  20 igen 0 nem 0 tartózkodás 
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8. 52/2016. számú határozat: Simita Zsolt szakreferens előterjesztése alapján az 

elnökség egyhangú szavazattal jóváhagyta a 2017. évi versenynaptárt a melléklet 

szerint. 

 
9. Kálmán Tibor rövid tájékoztatás adott a létesítményfejlesztési program jelenlegi 

állapotáról a melléklet szerint. 

 
10. Farkas Tibor főtitkár tájékoztatta az elnökséget a szövetség aktuális pénzügyi 

helyzetéről a mellékletek szerit. 

 
11. Kálmán Tibor tájékoztatta az Elnökséget az előző ülés óta eltelt időszakban 

beérkezett tagfelvételi kérelmekről és az elvégzett ellenőrzések eredményéről. 

53/2016. számú határozat: Kálmán Tibor előterjesztése alapján az elnökség 
egyhangúan úgy határozott, hogy a Tagfelvételi szabályzatban rögzítettek szerint 
megadja az ideiglenes tagságot a Budapesti Honvéd SE-nek. A Pápai Birkózó 
Sportegyesület és a Bősárkányi Gyermekért Sportegyesület tagfelvételét nem 
támogatja. 
Szavazás:  20 igen 0 nem 0 tartózkodás 
 
54/2016. számú határozat: Kálmán Tibor előterjesztése alapján az elnökség 
egyhangú szavazattal úgy határozott, hogy azon sportszervezeteket, amelyek 
bejelentették, hogy birkózó szakosztályuk megszűnt, törli a tagjai sorából 
(melléklet). 
Szavazás:  20 igen 0 nem  0 tartózkodás 
 
55/2016. számú határozat: Kálmán Tibor előterjesztése alapján az elnökség 
egyhangú szavazással úgy határozott, hogy azon sportszervezeteket (melléklet 
szerint), akik 2016. évben nem, vagy csak részben teljesítették a Tagfelvételi 
szabályzat előírásait hiánypótlásra szólítja fel. 
Szavazás: 20 igen 0 nem 0 tartózkodás 

 
12. 56/2016. számú határozat: Mátyás Gábor, a Hagyományőrző Bizottság elnöke 

megnövekedett feladataira hivatkozva lemondott tisztségéről. Az elnökség a 

lemondását elfogadta és úgy határozott, hogy pályázatot ír ki a megüresedett 

pozíció betöltésére. 

Szavazás:  20 igen 0 nem 0 tartózkodás 
 

 
Kmf. 

 
 
 
 
Készítette: Vinkler Krisztina Jóváhagyta:  Farkas Tibor 
 irodavezető  főtitkár 


