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Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Az ülés folyamatosan határozatképes. 
Napirend: 

1. Tájékoztató a Körcsarnok állapotáról 
Előterjesztő: Németh Szilárd elnök 

2. Az MBSZ 2015. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása 
Előterjesztő: Farkas Tibor főtitkár 

3. Alapszabály módosítási javaslatok megtárgyalása 
Előterjesztő: Dr. Kökény Zoltán Jogi Bizottsága elnöke 

4. Javaslat a NOB ösztöndíjban részesítendő versenyzők személyére 
Előterjesztő: Komáromi Tibor alelnök 

5. Egyebek 
 
1. Tájékoztató a Körcsarnok állapotáról. 

Borsody Gábor, a Drycon Hungary képviselője tájékoztatta az Intéző Bizottságot a 
Körcsarnok azbesztszennyezettségének vizsgálati eredményéről. Beszámolt a 
mérések eredményéről melyet 2 független akkreditált laboratórium, valamint az 
ÁNTSZ is elvégzett, mely minden esetben egészségügyi határérték alatti értéket 
mutatott.  
Ennek ellenére kihangsúlyozta az anyag az emberi szervezetre gyakorolt káros 
hatását, valamint jelezte, hogy bár a vizsgálat az egészségügyi határérték alatti 
eredményt mutat, a szennyezettség veszélye fennáll, ezért az épület veszélyes. 
A válogatott keretek felkészülésének jelenleg otthont adó Körcsarnok sorsával 
kapcsolatban végleges döntés nem született, azt az Elnök a közgyűlés hatáskörébe 
utalta. Németh Szilárd elnök úr felkérte Farkas Tibor főtitkárt, hogy a lehetséges 
megoldásokra készítsen elő határozati javaslatokat, melyeket a Közgyűlés elé 
terjeszt az Elnökség. 

 
 
2. Dr. Kökény Zoltán, a Jogi Bizottság elnöke tájékoztatta az Intéző Bizottságot az 

MBSZ Alapszabály módosításának folyamatáról. A javaslat elkészítése folyamatban 
van, melyet a Közgyűlés elé kell terjeszteni elfogadásra. 

 
3. IB02/2015. számú határozat: Az Intéző Bizottság egyhangúan jóváhagyta a 

Magyar Birkózó Szövetség 2015. évi költségvetés tervezetét a melléklet szerint, 
melyet elfogadásra terjeszt a május 8-i közgyűlés elé. 
Szavazás:  7 igen 0 nem 0 tartózkodás 
 

4. Komáromi Tibor alelnök tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság pályázatot hirdetett az olimpiai felkészülésben résztvevő egyéni 
sportolók számára. Magyarországról összesen 15 sportoló vehet részt a 
programban. Javaslatot tett arra, hogy a Szövetség három birkózó részvételét 



támogassa, név szerint: Lőrincz Tamás, Bácsi Péter és Lőrincz Viktor. A felsorolás 
erősorrendet is jelez.  
Kacsó Tibor javaslatot tett arra, hogy a harmadik helyen Lőrincz Viktor helyett 
Sastin Marianna pályázatát támogassa a testület. Az Intéző Bizottság a javaslatot 
elfogadta. 
IB03/2013. számú határozat: Az Intéző Bizottság egyhangúan úgy határozott, 
hogy három birkózó jelentkezését támogatja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által 
kiírt pályázatra, amely a 2016. évi Nyári Olimpiai Játékokra készülő egyéni 
sportolók felkészülését támogatja. Név szerint és erősorrendben: Lőrincz Tamás, 
Bácsi Péter, Sastin Marianna. 
Szavazás:  7 igen 0 nem 0 tartózkodás 
 
 

5. Egyebek 
 
 Az Intéző Bizottság két tagnyilvántartást érintő ügyet tárgyalt: 
 

IB04/2015. számú határozat: A Pécsi Birkózó Club kérelmet nyújtott be a 
Szövetséghez, melyben kéri tagviszonyának megszüntetését. Az Intéző Bizottság 
a kérelmet egyhangúlag elfogadta és a Szövetség tagjainak sorából törölte az 
egyesületet. 
 
IB05/2015. számú határozat: A Halászi Szabadidő Sportegyesület tagfelvételi 
kérelmét a Bizottság egyhangúlag elfogadta és egy év időtartamra az ideiglenes 
tagságot megadta az egyesület részére. 
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