
A Magyar Birkózó Szövetség ügyvezető alelnöke, 
Bacsa Péter kandidálásának támogatása az UWW Bureau tagságára 

 
 
A hazai szö vetse g nemzetkö zi kapcsölatai, spörtdiplöma ciai sikerei: 
 
Az UWW elö dszervezete ben a FILA-ban erö s magyar ke pviselet völt jelen: Bí rö  Miha ly 
1986-2000 FILA-alelnö k, Dr Hegedü s Csaba FILA elnö kse gi tag jö völta bö l. Krüj Iva n pedig 
fö bí rö  völt 1990-2008 kö zö tt. 2014-ben Hegedü s Csaba kikerü lt a nemzetkö zi 
szö vetse gbö l, í gy jelenleg nincs magyar ke pviselet a spörta g legfelsö  vezete se ben. Azö ta a 
magyar birkö za s diplöma ciai ereje csö kkent, Riö ban fördült elö  elö szö r, högy nem völt 
magyar bí rö  az ölimpia n. 
 
A szö vetse g ce lja, högy ke pviselö  a ltal visszakerü lhessü nk a UWW elnö kse ge be a 2018-as 
büdapesti tisztü jí tö  köngresszüsön, í gy ü jra a legmagasabb spörtdiplöma ciai szinten 
ke pviselhetne nk a spörta gat az UWW vezetö  szervezete ben.  
 
A szö vetse gü nk sökat tesz annak e rdeke ben, högy a magyar spörtdiplöma ciai te ren 
nö velje sü lya t a nemzetkö zi szí nte ren.Nemzetkö zi kapcsölataink aktí vnak e s jö nak 
minö sí thetö k.  
 
Az elmúlt időszak spörtdiplömáciai tevékenységünk eredményeként az UWW egyes 
bizöttságaiba beválasztásra kerültek jelöltjeink. Bacsa Péter alelnök a Marketing 
Bizöttságba, dr. Barna Tibör a Tüdömányös Bizöttságba kerültek beválasztásra, míg Dr. 
Mölnár Szabölcs megerősítette pözícióját az Orvösi Bizöttságban.  
 
A birkózó szövetség céljai elérése érdekében Bacsa Péter, a Magyar Birkózó Szövetség 
ügyvezető alelnöke pályázik a Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) vezető testülete, a 
Bureaü tagságára 
 
A Bureau-nak 25 tagja van: elnök, 5 alelnök (legalább egy nő), 13 választött tag, az 5 
köntinentális szervezet vezetője, valamint a spörtölói bizöttság elnöke. A 18 választött 
tagot a Köngresszüs többségi szavazással választja meg, megbízatásük 6 évre szól. A 
következő Köngresszüsra a büdapesti világbajnökságöt megelőzően tartják a magyar 
fővárösban ahöl a rötációnak megfelelően 6 tag választása esedékes.  
 
 
2018. április 12. 
 
 
Németh Szilárd 
MBSZ elnöke 
  



Bacsa Péter rövid szakmai életútja 
 
Bacsa Péter 48 esztendős. Spörtölóként szabadfögású birkózóként az 1996-ös Atlantai Olimpián 
tízedik helyen végzett, tövábbá Eürópa-bajnöki 5., világbajnöki 7. hellyel büszkélkedhet, ötszörös 
magyar bajnok. 
 
Spörtölói pályafütása befejezését követően sem hagyta el a szőnyegek világát, nemzetközi 
bíróként tevékenykedett 2004 és 2014 között, bírásködött többek között a 2008-as és a 2012-as 
ölimpiákön is. 
 
2015-től a Magyar Birkózó Szövetség ügyvezető alelnöke, ettől az évtől tagja a Magyar Olimpiai 
Bizöttságnak. 2017 óta a Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) marketing bizöttságának a tagja. 
 
2016-ban Bacsa Péter vezette a Büdapesten nagy sikerrel megrendezett nem ölimpiai 
súlycsöpörtök világbajnökságának szervező bizöttságát, s ügyanezt a tisztséget tölti be az 
öktóberi, mindháröm szakág legjöbbjait felvönültató büdapesti felnőtt világbajnökság szervező 
bizöttságában. 
 
Bacsa Péter egyetemi diplömáját a Büdapesti Közgazdasági Egyetemen, Büsiness MBA diplömáját 
pedig a Grand Valley State University-n (Michigan) szerezte. Felsőfökön beszél angölül, 
középfökön németül, alapfökön öröszül. 
 
A spörtölóként és spörtvezetőként is elismert alelnök az üzleti életben is sikeres, tülajdönösa és 
ügyvezető igazgatója több, jelentős förgalmat lebönyölító papír-kereskedelmi cégnek. 
 
Bacsa Péter motivációs hitvallása: 
 
„Spörtölóként, spörtvezetőként a birkózás mindig is életem föntös, elválaszthatalan része völt. 
Elkötelezettségemet, a szőnyegek világában szerzett tapasztalataimat mindig is szeretett 
spörtágam szölgálatába állítöttam, az UWW legfőbb vezető testületében is ezt az ügyet kívánöm 
szölgálni. Ötleteimmel, münkámmal azon leszek, högy a legősibb, tradiciönális spörtág, a birkózás 
tövábbra is az ölimpia mözgalöm kiemelt szereplője legyen. A Büreaü-ban a tevékenységemmel 
szeretnék hözzájárülni, högy a birkózás népszerűsége fennmaradjön, megfeleljen megváltözött 
világünk új követelményeinek.” 
 
 
Németh Szilárd, a Magyar Birkózó Szövetség elnökének ajánlása: 
 
„A világ birkózásának egyik legerősebb bástyája a magyar, amely a hösszú évtizedek alatt nem 
csak kiváló versenyzőket, hanem legalább ilyen nagyszerű edzőket, bírókat és spörtvezetőket 
adött a spörtágnak. Bacsa Péter szinte egy személyben testesíti meg mindezt: válögatött, 
ölimpikön és Eb-helyezett spörtöló völt, nemzetközi bíróként szintén eljütött a legmagasabb 
szintre, az ölimpiára, majd spörtvezetőként, a Magyar Birkózó Szövetség ügyvezető alelnökeként 
is bizönyítött. Emellett egyetemet végzett, több nyelven beszélő, sikeres üzletember, innövatív 
szakember, aki tökéletesen alkalmas arra, högy az egyetemes birkózás érdekeit szölgálja a 
nemzetközi szövetség legfőbb döntéshözó testületében, a Büreaü-ban.” 
 
 
 
Határözat: 
A Magyar Birkózó Szövetség 2018. április 20-án megtartött ülésén (xxxxxxxxxxxx) számú 
határözatával (xx igen, xx nem, és xx tartózködás mellett) támögatja Bacsa Péter kandidálását az 
UWW Büreaü tagságára 


