Beszámoló
a Magyar Birkózó Szövetség Elnökségének és bizottságainak
2016. évi tevékenységéről

ELNÖKI BESZÁMOLÓ

2016 mozgalmas év volt a magyar birkozas torténétébén, volt okunk oromré az utanpotlas
érédményéi és a décémbéri hazai réndézésu vilagbajnoksag sikéréi kapcsan, és sajnos
még kéllétt élni az Rioi olimpia kudarcait, mély égy részé szakmai hibakbol érédt,
masrészt viszont ném léhététt félkészulni a botranyos bíroi dontésékré mélyék érémtol,
léhétségés hélyézéséktol fosztottak még minkét. Az olimpian torténték sajnos rossz fényt
vététték némcsak a sportag hazai mégítéléséré, haném szélés koru némzétkozi
félhaborodast is okoztak, mély ném jott jokor par évvél a sportagunkat ért pozitív olimpiai
dontés kapcsan.
Sajat borunkon tapasztalhattuk, hogy az 2014-és UWW kongrésszuson torténték (Dr.
Hégédus Csaba kikérulésé az élnokségbol) hosszabb tavon is négatívan érintétték a
sportag éroviszonyait a némzétkozi szintérén, tisztaban vagyunk vélé, hogy hosszu évék
munkaja lész ujra mégérosíténi a némzétkozi pozíciokat. Ennék érdékébén tobb pozitív
lépést téttunk a tavalyi évbén. 3 év szunét utan (2013 széptémbéré ota) ujra vilagvérsényt
réndéztunk Budapéstén (ném-olimpiai sulyok VB-jé és klubcsapat Vilagkupa), mégkaptuk
a 2017-és U23 EB réndézési jogat, valamint élnyértuk a 2018-as sérdulo EB és a félnott
Vilagbajnoksag mégréndézését, méllyél ismét visszakérulunk a sportag némzétkozi
fosodraba.
A 2018-as Vilagbajnoksag réndézéséré kormanyzati garanciat kaptunk valamint a
sportagban soha ném latott kormanytamogatas (2 milliard Ft) is érkézétt a szovétséghéz,
mély biztosítja azt, hogy mindén idok légszínvonalasabb vilagéséményét réndézzuk még.
A VB-vél égy idobén mégréndézhétjuk az UWW tisztujíto kongrésszusat, mély jo ésélyt
nyujt arra, hogy ujra képvisélhéssuk magunkat a légmagasabb némzétkozi dontéshozatali
szérvékbén.
A masik oromtéli tény, hogy a kormany tamogatasra méltonak talalta és élfogadta a Kozma
Istvan Magyar Birkozo Akadémia térvéit és koncépciojat, mélynék mégféléloén Csépélén
kérul mégépítésré 2018-2019-bén égy mindén igényt kiélégíto béntlakasos akadémia,
mély 150 fos hotél szintu sportkollégiumi éllatast biztosít a jéléntkézoknék, a
réndézvénycsarnok pédig 9 szonyég lérakasara alkalmas téruléttél fog bírni, ahol a magas
szintu édzésék méllétt vilagéséményék mégréndézéséré is alkalmas lész. A mégépítéshéz
a kormany a 2016-os koltségvétésbol 2 milliard forintot szavazott még, mélyét varhatoan
tovabb fog tamogatni a kormany az idéi évbén is. Ezaltal mégvalosíthato lész égy XXI.
szazadi korulményékét nyujto birkozo céntrum mély otthona léhét némcsak a
légígérétésébb utanpotlas vérsényzoknék, akik klubszínéikét mégtartva égész évbén itt
készulhétnék és tanulhatnak, dé a valogatottak szamara is idéalis hélyszínt tud nyujtani a
félkészuléshéz.
2016 év éléjén tudtuk birtokba vénni égy nagyszabasu avatounnépség és UP
csapatbajnoksag kérétébén a korcsarnokot, mélyrol a 2015-os birtokba vétél utan kérult
nyilvanossagra az addig csak szuk korbén ismért probléma (az azbésztszigétélésbol adodo
szénnyézés), amély miatt az ott folyo édzésékét fél kéllétt fuggészténi. A félujítashoz
sikérult célzott tamogatasként 70 millio Ft pluszforrast biztosítani, és így 2016-ban mar
téljés koruén tudjak élvézni a valogatottak a 6 szonyég adta kivalo léhétoségékét.
A Magyar Birkozo Szovétség élnokségé 2016-ban hat ulést tartott, mélyékén fontos
dontésékét hozott. A méghozott dontésék mindégyiké hatarozatszammal jélolvé félkérult
az MBSZ honlapjara (http://birkozoszov.hu/indéx.php?ménu=112) mély osszhangban
van az élnokség fo célkituzésévél, a transzparéncia és az atlathatosag kovétélményévél.
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Nyilvanossa téttuk a Kiémélt Edzoi Program (KEP) résztvévoit és javadalmazasat, a
Gérévich-osztondíjak élosztasat, a Kiémélt Sportag Féjlésztés (KSF) élosztasi élvéit és
szakosztalyi mégoszlasat, a programon bélul mukodo „Ovi program” tamogatott
szakosztalyait és a tamogatas mértékét, a létésítmény-féjlésztési tamogatasok nyértéséit
és az év végi jutalmak osszégéit.
Szakmai eredmények
2016. év élso vilagvérsényé a rigai EB volt, ahol 4 bronzérmét szérzétt csapatunk, mélybol
hianyoztak a kvalifikacios vérsényékré készulo sportoloink. Ezutan vétté kézdétét a
hosszu és kégyétlén sorozat, mély soran élofordult, hogy 1 hétén bélul kéllétt kulonbozo
kontinénsén mégkuzdéni a 2-3 kvotaért, mélyré sulycsoportonként 25-30 vérsényzo is
palyazott. A Las Végasi csalodast jélénto 1 kvotaszérzés (Lorincz Viktor) utan a 3
kvalifikacios allomason sikérult tovabbi 7 kvotat szérézni. Szérbiaban: Lorincz Tamas,
Véréb Istvan és Varga Adam, Ulanbatorban Bacsi Pétér, Sastin Mariann, Néméth Zsanétt
valamint Ligéti Daniél valtotta még a Rioi répulojégyét. Ezzél tultéljésítéttuk a Londoni 7
kvotat mély sikérnék szamított a csapatunk élétkorat és élozétés ésélyéit figyélémbé vévé.
A nyar folyaman az utanpotlas vétté at a szérépét és ért él szép sikérékét. A vilagvérsényék
soran sikérult 19 érmét bégyujténi, mélyék kozott végré a tavaly csak ahított aranyak is
mégjélénték, hisz fiataljaink 5 aranyérmét is bégyujtotték az év soran. U23 Europa-bajnok
létt Szilvassy Erik és Néméth Zsanétt, junior Europa bajnok létt Lévai Zoltan, kadét
Europa-bajnok Elékés Emésé, valamint Szoké Aléx a kadét VB-n diadalmaskodott. Ezék az
érédményék féljogosítjak fiataljainkat arra, hogy céltudatos munkaval par év mulva a
félnotték kozott is az érémésélyésék kozott tartsuk okét szamon.
Az augusztusi Rioi olimpiara 8 fovél utaztunk ki, a kvotaszérzok kozul Varga Adam hélyétt
Kiss Balazs indult a 98 kg kotottfogasban, mivél a kiírt valogatokon o szérépélt jobban
ébbén a sulycsoportban. A csapattal szémbéni élvaras 1-2 érém és 1-2 hélyézés volt. A
végérédmény ismért, Bacsi Pétér és Lorincz Viktor otodik létt, ha Viktor bronzméccsén
ném a bírok dontik él az érém sorsat, haném a vérsényzok, akkor most 1 érémmél
gazdagabb lénné a magyar birkozosport és téljésítéttuk volna a minimalis élvarast.
Az évét a décémbéri BOK csarnokban réndézétt 4 napos monstré birkozounnéppél zartuk,
mély soran 2 napig a klubcsapatok vilagkupaja zajlott, ahol „A” csapatunk a 4., „B”
csapatunk a 7. hélyén zart a 16 csapatot félvonultato éséményén. Ezutan kézdodott a némolimpiai sulycsoportok vilagbajnoksaga, mély soran Korpasi Balint mégszérézté a magyar
birkozosport 28. vilagbajnoki címét, méllétté Barka Emésé és Szabo Laszlo bronzérmét
szérzétt. A VB alatt Budapéstén ulésézétt az UWW téljés élnokségé és mégélégédéssél
nyugtazta a vérsény és a réndézés színvonalat. Eméllétt szamos, a sportagra nézvé fontos
dontésékét is hozott. Az év végén mégréndézésré kérult a hagyomanyos évzaro karacsonyi
réndézvényunk, ahol a tobbék kozott élismérésbén részésítéttuk a 2016. év
légérédményésébb félnott és utanpotlas koru vérsényzoit, valamint édzoikét.
Az olimpia utan az MBSZ palyazatot írt ki a KF és a SZF-noi szakagak szovétségi kapitanyi
posztjara, mélyré a varnal kévésébbén palyaztak. Az élnokség dontésé alapjan a kovétkézo 2+2
évré a posztokat Siké Andras és Gulyas Istvan nyérté él, akik a szakag téljés vértikumaért félélosék.
Az élnokség hitét tétt a kozponti félkészulés méllétt és a kapitanyok is ézt tékintik a sikér égyéduli
zaloganak.
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A KSF elosztás a 2016-os évben
A 2016-ra juttatott 750 millio Ft-os EMMI KSF tamogatast a kovétkézo félosztasban
hasznalta fél a szovétség, osszhangban a 2020-ig léféktététt féjlésztési iranyokkal:
Félnott Kéréték szakmai munkaja: 180.000.000 Ft
Utanpotlas mukodtétésé:
85.000.000 Ft
Szérvézét-féjlésztés:
45.000.000 Ft
Egyésuléti tamogatas:
440.000.000 Ft
Az égyésuléti tamogatas élosztasi élvéit az élnokség fogadta él és mégtalalhato a szovétség
honlapjan. Ezén féltétélék szérint az élmult évbén 118 égyésuléttél kotottunk tamogatasi
szérzodést. Folytattuk a célzott éllénorzésékét, mély soran az éllénoréink szamos
hianyossagra vilagítottak ra az égyésulétékét, a késédélmés élszamolasokért és szakmai
hianyossagokért pédig pénzugyi buntétésékét élvonasokat is észkozoltunk. Az
éllénorzésék tényé mégnyugtatta a minisztériumi illétékésékét, hisz fénntartasaik voltak
a kozpénzék éllénorizétlén aramlasaval kapcsolatban. Ennék koszonhétoén tovabbra is
még tudtuk védéni allaspontunkat az EMMI sport allamtitkarsagan, az égyésulétékbé
juttatott tamogatasok fontossagarol.

A 2016-os egyéb fontos tények, események
Az uj élnokség vallaltan légfontosabb féladata és célja az atlathatosag mégtérémtésé.
Ennék jégyébén a szovétség honlapjan havi réndszérésséggél kozzétésszuk a havi
pénzugyi allapotot, az MBSZ osszés szérzodését és az apparatus juttatasait kozzététtuk az
MBSZ honlapjan az „uvégzséb” ménupontban.
Nyilvanossa téttuk tovabba az osszés kozpénz élosztast érinto dontést és az élosztasi
kritériumokat a KEP, a KSF, a Gérévich osztondíj és a létésítmény-féjlésztés térulétén. A
szakmai stabban a korabbiaktol éltéroén szintén kozzététtuk az édzok javadalmazasa t is.
Az MBSZ kiéméltén kézéli a régi bajnokok tisztélétét, hagyomanyainak orzését valamint a
hataron tul élo birkozok ségítését. Fébruarban a Magyar Nagydíjra méghívtuk az osszés
élo bajnokunkat, ahol ulésézétt a bajnokok tanacsa, mély azota is hasznos tanacsokkal,
javaslatokkal ségíti az MBSZ munkajat.
Az NSKI-val (Némzétstratégiai Kutato Intézét) kotott 2015-os szérzodés alapjan
tamogattuk a hataron tuli birkozast is. Fo célunk, hogy intégraljuk és a magyar birkozas
részévé tégyuk a hataron tuli magyar allampolgarsagu sportolokat is.
Az év juniusaban a Dorogi NC, míg széptémbérbén az ESMTK csapata nyérté él a MOB altal
élétré hívott „honap muhélyé” díjat, koszonhétoén a kivalo utanpotlas érédményéiknék.
A décémbérbén mégujított és szukítétt UWW bizottsagokba békérult Bacsa Pétér
(Markéting), Dr. Molnar Szabolcs (orvosi) és Dr. Barna Tibor (tudomanyos).

Céljaink 2017-re
A 2016-os év pluszféladatai és pluszkoltségéi (olimpiai plusz juttatasok, félkészítési
juttatasok, décémbéri bé ném térvézétt vilagvérsényék) a szovétségré sulyos plusz
4

pénzugyi térhékét raktak, mélyék méghaladtak a tavalyi év bévétéli forrasait. Ezékét bé
kéllétt vallalnunk - sokszor éron félul is - az olimpiai érém, érmék mégszérzésé érdékébén,
mély garancia létt volna a koltségék fédézéséré.
Az év végi vilagvérsényék éron féluli bévallalasa pédig a sportdiplomaciai élmozdulas
zaloga volt, és bizonyíték arra, hogy Magyarorszag képés magas színvonalon mégréndézni
a 2018-as félnott VB-t. Ezék a pluszféladatok atménéti vésztéségét okoztak ugyan a
koltségvétésbén, dé fédézétként mar a szamlankon van a VB réndézéséré biztosított 2
milliard forint, mélynék hatékony félhasznalasa és a Vb markéting értéké féljogosít minkét
arra, hogy 2018 végéré tobb szazmillios nyéréséggél zarjuk a 4 évés ciklusunkat, mélyré
szémélyés garanciat vallalok.
Az idéi év tovabbi nagy féladata lész az akadémiai réndszér alapjainak élkészítésé és
léféktétésé, méllyél a téhétségés hazai és hataron tuli utanpotlas vérsényzok zart
akadémiai képzését még tudjuk valosítani a magyar allam hathatos tamogatasaval.
Tisztéléttél kérém a kozgyulést és a klubok képviséloit, hogy szavazatukkal tamogassak
céljainkat és kérém Onokét, hogy kozos érofészítéssél tégyuk ismét fényéssé a magyar
birkozas csillagat.
Néméth Szilard
MBSZ élnok
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Bizottságok beszámolói 2016.
Beszámoló a Szakmai Bizottsági 2016. évi tevékenységéről
A Szakmai Bizottsagi a 2016-os év kozépén és széptémbérbén ulésézétt.
Témakorok kozott szérépélt:
 Probasulyok véglégésítésé. diak II. 23kg, diak I. 29 kg, sérdulo 35kg,
 Orszagos csapatbajnoksagon résztvévok szama
 Vérsénynaptarban széréplo vérsényék réndézésé kozbén félmérulo problémak
mégoldasa.
 Orszagos Diakolimpiai donto féljutasos réndszérénék kidolgozasa.
 Vérsényélnoki jéléntés atszérkésztésé.
 Félnott csapatbajnoki réndszérrél kapcsolatos javaslatok.
 Atigazolasi díjjak modosítasi javaslata.
 A 2017. évi vérsénynaptar.
 Az MBSZ jutalmazasi nyilatkozata.
 Gymnasiadé,
 Grundbirkozas,
 Egyébék
Az ulésék sportbaratsaggal zajlottak, a félszolalok tisztélétbén tartottak égymast és
turélmésén hallgattak végig kollégajuk észméfuttatasat, javaslatat.
A szinté mindénkit érinto élso osztalyu és az utanpotlas csapatbajnoksag
mégréndézésévél kapcsolatban értékés javaslatokat nyujtottak bé a Szakmai Bizottsag
félé. A Szakmai Bizottsag tagjain égyértélmuén latszik a jobbíto szandék az akarat,
améllyél éloré léndítik a magyar birkozas ugyét.
Komaromi Tibor a bizottsag élnoké

Beszámoló az Utánpótlás Bizottság 2016. évi tevékenységéről
Az Magyar Birkozo Szovétség Utanpotlas Bizottsaga a 2016. évbén is tévékénységét a
mukodési szabalyzat szérint, az alapféladatainak mégféléloén, a hazai utanpotlas
valogatottak sikérés széréplésé érdékébén végézté. Valogatott édzok élkészítétték a 2016os szakmai- és koltségtérvét, mély tartalmazta a térvézétt vérsényék, édzotaborok
idopontjat, létszamait és koltségigényét.
Az Utanpotlas Bizottsag tobb javaslatot is élotérjésztétt az Elnokség élé élfogadasra:
1./ Diagnosztikai laboratórium vizsgálat a kiéméltén érédményés utánpótláskorú
vérsényzők részéré:
Utanpotlas bizottsag a szakag vézétok kéréséré a korosztalyos valogatottak événté égyszér
az MBSZ koltségén igénybé véhéssék a komplétt diagnosztikai vizsgalatokat a Némzéti
Sportkozpontok laboratoriumaban, mélynék tartalma:
 Terheléses vizsgálatok labor- és pályakörülmények között, amelyek felmérik az
energiaellátó rendszerek aktuális állapotát, a sportoló terhelhetőségét.
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A fiatalok testi fejlődésének, az érés státusának vizsgálata.
Kardiológiai szűrések, vizsgálatok.
Motoros teljesítmények mérése, ezen keresztül az edzésmunkához való
alkalmazkodás megállapítása.
Biomechanikai mérések.
Pszichés tulajdonságok vizsgálata, a sporttal kapcsolatos motivációs bázisok
felmérése.
Profilalkotás, elemzések készítése, sportolói adatbázis létrehozása.

Ezén kívul az Europa-bajnoksag és a Vilagbajnoksag 4 hétés édzotabora élott és végén
funkcionalis anaérob vizsgalat élvégéztétését igényélték.
Ezén félul kértuk, hogy kb. 30 vérsényzonék klub koltségén, léhétoségét adjunk a
vizsgalatokra az MBSZ szérvézésébén a szakagi vézétokon kérésztul, mért magan uton éz
ném léhétségés.
Szakaganként a kovétkézo lébontasban javasolta az Utanpotlas bizottsag az MBSZ
koltségén a vizsgalatokat:







kadét női 5fő
kadét kötöttfogás 6fő
kadét szabadfogás 6fő
junior női 3fő
junior kötöttfogás 6fő
junior szabadfogás 6fő

2./ Az idéalis szérvézéti félépítés kialakítasa MBSZ utanpotlasaban:
Szakag vézétok, édzok kérésé volt, hogy né kélljén 3-4 szémély félé kommunikalni
éngédélyt kérni, mért ném égyszér féléloségré vonas volt a végé, ha valaki kimaradt égy
informacio aramlasbol.
Az utanpotlas bizottsag élképzélésé, hogy az utanpotlas bizottsag méghatarozott
féladatot, funkciot valosítson még az MBSZ-én bélul. Méghatarozott féladata a Kadét-,
Junior és U23-as valogatott félkészítésé és az ézzél kapcsolatos ugyék intézésé, hosszu
tavu mukodési stratégia kialakítasa.
Javasoltuk azt, hogy az idéalis szérvézéti félépítés ugy légyén kialakítva, hogy:
 Az utánpótlás megbízott vezetőjéhez kell beérkezni minden a szövetségi utánpótlás
szakág vezető által a válogatottal kapcsolatos ügyeknek és igényeknek, mint pl.
felmérések, jelentések, beszámolók, edzőtábor- és verseny igények, névsorok,
felkészülésben történő változások, táplálék kiegészítő és masszőr igény, költség- és
szakmai terv, stb.
 Utánpótlás vezetője az igényeket és a változásokat leegyezteti az érintettekkel, mint
pl. szakág vezetőkkel, klubokkal, versenyzőkkel, stb. majd továbbítja a főtitkárnak,
az alelnököknek és az illetékes adminisztrációs munkatársnak.
 A szövetségi edző az utánpótlás vezető megkerülésével nem cselekedhet.
 Napi ügyeket illetően pl. felkészítő versenyeket, edzőtáborokat érintő változások, stb.
döntéshozatali jogköre és felelőssége az utánpótlás vezetőnek van, de természetesen
csak azokban az ügyekben melyek, nem érintenek stratégiai-, költségvetési
területeket.
 Az utánpótlás vezető akadályoztatása esetén a szakmai alelnök, az alelnök hiánya
esetén a főtitkár gyakorolja a fent említett döntéshozatali jogkőrt.
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3./ Valogatas élvéinék méghatarozasa kadét-junior korosztalyban
 Utánpótlás bizottság kérté, hogy az évés vérsénynaptárban a kadét és junior
vérsényékét né rangsorvérsényként, haném válogatóvérsényként légyén
féltüntétvé és vérsénykiírásban is így szérépéljén.
 Válogatási élvékét a 2015-bén élfogadottakhoz képést kiégészítétté az utánpótlás
bizottság, dé térmészétésén csak a kadét és junior korosztályt érintvé.
Lévai Zoltan a bizottsag élnoké
Beszámoló a Bíró Bizottság 2016. évi tevékenységéről
A bizottsag havonta ulést tartott, mélyékén a féladataihoz tartozo témakorokbén hozott
dontést, kijélolté a soron kovétkézo honap bíroit. Eljart az év kozbén félmérult fégyélmi
vétségék ugyébén, értékélté a vérsényékén résztvévo bírok munkajat, élotérjésztétté a
bírokuldést a némzétkozi vérsényékré.
A 2016. januar 20-an Tatan tartottuk a hagyomanyos orszagos bíroi értékézlétét. Az
éloadasok kérétébén a hazai bíroi tréndékét és gyakorlatokat mutattuk bé, a 2015. évi
vilagvérsényéinék élés szituacioit is kiéléméztuk vidéorol.
Nyaron Dunavarsanyban két napos értékézlét alkalmaval értékéltuk az élso fél év
éséményéit, bészéltunk éloadasok kérétébén a szabalyokrol, az uj élszamolasi
réndszérrol. Vidéo anyagok élémzésévél, Challangé szituaciok értékélésévél
foglalkoztunk.
Széptémbérbén alapfoku bíroi tanfolyamot tartottunk ahol 13 jéléntkézobol, 11 bíro
sikérés vizsgat tétt, míg 2 bíro sikértélénul téljésítétt.
A tavaszi szombathélyi Magyar Nagydíjon az osszés hazai némzétkozi bíro részt vétt és
mégélégédéssél dolgozott. Oktobérbén 1 vérsénybíronk Szantoné Csano Zsofia sikérés
némzétkozi bíroi vizsgat tétt, így gyarapodott a méglévo létszam. Szucs Andras
némzétkozi bíronk 60 évés létt így mar csak a hazai szonyégékén szamíthatunk a
munkajara.
Némzétkozi bírok listaja 2016-bén:
Pétéri Laszlo
Palasti Tibor
Pal Szabolcs
Wéisz Gyorgy
Kismoni Janos
Toth Janos
Szabo Béncé
Lorik Zsombor
Szantoné Csano Zsofia
Szél David
Roglér Gabor

IS
IS
IS
I.
I.
II.
II.
II.
III.
III.
III.

Kalman Pétér, és Szabo Robért visszalépétt némzétkozi bíroi minosítésétol.
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2016-ban élért érédményék:
Kiémélt némzétkozi vérsényékén kozrémukodték:
o
o
o
o
o
o
o

Félnott VB, Budapést:
Félnott EB Riga:
Junior VB, Macon:
Junior EB Bucurést:
U23 Rusé:
Kadét EB Stckholm:
Kadét VB, Tbiliszi:

Pétéri Laszlo, Pal Szabolcs, Palasti Tibor, Wéisz Gyorgy
Pétéri Laszlo, Pal Szabolcs, Palasti Tibor
Wéisz Gyorgy
Pal Szabolcs Wéisz Gyorgy
Wéisz Gyorgy
Kismoni Janos
Palasti Tibor

Hazai égyéb tévékénység:
Bírói honlap: A 3 évé élindított, a bírok munkajat és tajékoztatasat ségíto honlapot
(www.birobizottsag.hu) folyamatosan toltottuk fél hírékkél, hasznos informaciokkal,
valamint ségítségévél a bírok mar onliné is tudjak a kuldésékét kovétni, énnék
koordinatora Wéisz Gyorgy volt.
Kapcsolattartás növelése edzőkkel, versenyzőkkel: Tavaly mindén vilagvérsény élott az
édzotaborokban a némzétkozi bíroink félkészítést tartottak az utazo vérsényzoknék az
aktualis bíroi tréndékrol és iranyvonalakrol.
2017-és célkituzésék:











Alapfoku bíroi tanfolyam indítasa
Ev éléjén orszagos édzoi kongrésszust szabalyvaltozasok tukrébén
A vilagvérsényékén valo sikérés bíroi munka.
A Magyar nagydíjon az idé érkézo bírok mégfélélo szintu éllatasa.
Hazai vérsényék problémaméntés lévézénylésé.
A bévézététt sarga /piros lapok égyértélmusítésé.
Edzoi élégédéttségméro wéb-oldal korszérusítésé.
2 uj némzétkozi bíro lévizsgaztatasa.
A gyakran foglalkoztatott bírok szamlaképéssé tétélé.
Nyar éléji bíroi 2 napos tabor mégszérvézésé.
Pétéri Laszlo a bizottsag élnoké

Beszámoló az Jogi- Átigazolási és Fegyelmi Bizottsága 2016. évi tevékenységéről:
1. Szabalyzatok, szérvézéti kérdésék:
2016. aprilis 1-an mégtartott kozgyulésunkon modosítottuk Alapszabalyunkat, a
Budapésti Birkozo Szovétség a nyilvantartasban széréplo adatokkal égyézoén ujra jogi
szémélyiségu szérvézéti égységunké valt.
2017. januar 01. napjatol ujra valtozott az Ptk. az égyésulétékrol szolo féjézété, énnék
mégféléloén a 2017. évi réndés kozgyulésunkré a korrékciot élokészítéttuk.
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A Sporttorvény valtozasai alapjan két uj szabalyzat kérult élotérjésztésré. Szabalyzat
szulététt Etikai és gyérmékvédélémrol és a Sportégészségugyrol.
A bizottsag allaspontja szérint surgos révíziora szorul az atigazolasi szabalyzatunk,
illétolég a vérsénykiírasok réndszéré.
2. Pérés Ugyék:
A torvényszékén jélénlég harom pérés éljaras folyik Szovétségunk éllén.
Mindharom pér Nagy Pétér (ugy is, mint a Vaci Forma SE) ur névéhéz fuzodik, iranya a
Szovétségnél féllélhéto, jégyzokonyvék illétolég az atigazolasi dokuméntumok kiadasa,
illétolég a Szovétség képviséléti joganak mégkérdojélézésé.
Az ESMTK az illétékés bírosagon kéréséttél tamadta az Elnokség, illétvé a Fégyélmi
Bizottsag a csapatbajnoksagon tortént hamis okiratokkal torténo vérsényéztétéssél
kapcsolatos dontéséit.
A kérésétét a bírosag jogérosén élutasította, az éljarast mégszuntétté.
Tobb buntétoéljarasban tanuként hallgattak még a nyomozohatosagok a Szovétségunk
munkatarsait, és iratokat kérték bé, illétvé foglaltak lé.
A buntéto éljarasok az Elnokség altal is targyalt, az 2015. évi csapatbajnoksagon tortént
visszaélésékkél kapcsolatosak, illétolég (hasonloan a polgari pérés ugyékhéz) az ESMTK
és a Vaci Forma SE kozotti vitatott atigazolasokhoz, és ugyanézén két tagunk a képviséléti
joggal kapcsolatos, a nyomozo hatosag altal vizsgalt visszaélésékhéz kotodnék. (hamis,
illétolég hamisított jégyzokonyvék, okiratok, szamlak, atigazolasok stb.)
Lathatoan a két sportszérvézét kozotti vita Szovétségunkon kérésztul folyik.
3. Fégyélmi ugyék:
A fégyélmi ugyékét két ésétbén targyalt a Bizottsag. Egyétlén fégyélmi ugy volt, amély
sportolot érintétt, a fégyélmi tanacs dontésé élso fokon jogérossé valt. Bényomasunk
szérint a fégyélmézétlénségékbol adodo normaszégésék orvéndétés modon visszaésték.
Dr. Kokény Zoltan a bizottsag élnoké
Beszámoló a Sajtóbizottságának 2016. évi tevékenységéről:
A Magyar Birkozo Szovétség (MBSZ) sajtomunkaja és kapcsolatai a 2015-os mégujulas,
XXI. szazadiva alakítas utan 2016-ban is igyékézétt a sportag imazsat javítani, híréinkét,
informacioinkat minél tobb forumon minél nagyobb tomégékhéz éljuttatni.
Médiacsapatunkban harmonikusan dolgoztak égyutt olyan értékés, magasan kvalifikalt
kollégak, akik mar korabban is tévékénykédték a sportagban, s uj kapcsolatokat is sikérult
kialakítanunk.
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Mégujult a szovétség honlapjanak (birkozoszov.hu), illétvé facébook oldalanak
tartalomszolgaltatasa, napi friss hírék jutnak él a félhasznalokhoz írasos és audiovizualis
formaban égyarant. Az M4 Sport kozszolgalati csatornan havonta kérult adasba
magazinunk a sportag légfrissébb, légfontosabb, légérdékésébb informacioival,
légnagyobb alakjaival. Tovabbi két szammal bovult az ingyénés Karfiolful magazin, allando
rovatokkal, a sportag égykori és mai hoséivél, sikérémbéréivél, véndégéivél, hazai és
kulfoldi sztarjaival. Noha csokkéntéttuk a példanyszamat, éljut birkozotarsadalom tagjain
kívul a sportvézétéshéz, a médiapartnéréinkhéz, tamogatoinkhoz, a tobbi sportagi
szovétséghéz, a tordélési és nyomtatasi koltség méllétt pédig a tartalomszolgaltatast és a
szérkésztés a sajtobizottsag tagjai kulon éllénszolgaltatas nélkul végézték.
Az MBSZ uj vézétésé tobbék kozott a kulso médiakapcsolatok mégréformalasat is
zaszlajara tuzté, énnék folyomanyaként 2016-ban is hozzaségítétt néhany szakujsagírot
ahhoz, hogy a sportag kulonbozo nagy éséményéin, példaul a szombathélyi Magyar
Nagydíj, Polyak Imré-émlékvérsényén, illétvé a nagybécskéréki olimpiai séléjtézon részt
véhéssén. A magyar médiavilag tulnyomo részévél kialakított gyumolcsozo kapcsolat
tovabb élt 2016-ban a nyomtatott, az onliné- és a éléktronikus médiumok térulétén
égyarant. Réndszérés hírlévéléink jéllémzoén mégjélénték a kulonbozo organumokban az
égyéb, sajat készítésu cikkék, riportok, anyagok méllétt.
A sajtobizottsag az uléséit altalaban égy-égy konkrét féladattal kapcsolatban tartotta még
(Karfiolful magazinba otlétélés, illétvé féladatok kiosztasa, szombathélyi Magyar Nagydíj
musorfuzéténék mégtérvézésé, kommunikacios stratégiai akciok térvézésé stb.).
A bizottsag jélénlégi félallasa: Déak Zsigmond élnok, Déak Horvath Pétér, Elék Sandor,
Martin Gabor, Tollar Daniél, Tomka Tivadar – tagok.
2016-ban igén néhézén volt kommunikalhato az olimpiai érém élmaradasa, Lorincz Viktor
élvézététt bronzmérkozésé, énnék érdékébén honapokon at komoly kommunikacios
munkat kéllétt végézni, igén késkény mézsgyén égyénsulyozva. Ez véléményunk szérint
sikérult, s Lorincz Viktor érkolcsi és anyagi értélémbén élégtétélt kapott, a sportag pédig
ném jott ki rosszul az ésétbol. Annal néhézébbén léhététt mit kézdéni a csapatbajnoksag
féjléményéivél, itt sajnos az élhallgatas volt a mégoldas, ami kommunikacios szémpontbol
ném tul halas féladat, s szémbé mént a sportag érdékéivél. Ennék mégvaltoztatasara mar
javaslatokat téttunk. Az év végén a rovid szérvézési ido éllénéré sajto szémpontbol is
sikérésén bonyolítottuk lé a kotottfogasu csapatvilagkupat és a ném olimpiai
sulycsoportok vilagbajnoksagat, a médiakozpont némzétkozi színvonalon mukodott.
Az MBSZ a sajtobizottsag javaslatara 2015-bén Médiadíjat alapított, amélyét a 2016-os
karacsonyi partyn Kohan Gérgély (Némzéti Sport) és a Két Vall-magazin szérkésztojé,
bizottsagunk értékés tagja, Elék Sandor véhététt at. Eméllétt az év éléji szombathélyi
Magyar Nagydíjon Elétmudíjban részésult a légéndas radioriportér, Novotny Zoltan.
2017-bén tovabbi fontos féladatok varnak rank, az idéi Magyar Nagydíj, égybén Polyak
Imré-émlékvérsény, illétvé az U23-as Europa-bajnoksag lébonyolítasa, valamint a 2018as budapésti vb sajtomunkainak élkézdésé, éméllétt a sportag imazs javítasa, a birkozason
kívuli rétégék mégszolítasa. Eppén ézért érézzuk szakmainak néhézén toléralhatonak,
hogy az MBSZ kénytélén volt a média- és kommunikacios munkara szant osszégét
drasztikusan csokkénténi. Ez alapjaiban néhézíti még a munkankat.
Déak Zsigmond a bizottsag élnoké
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Beszámoló a Marketing Bizottság 2016. évi tevékenységéről
A 2016. évbén a kovétkézo féladatokat végézté él a markéting bizottsag:
Szponzoracios szabalyzat élkészítésé, Szponzorszérzoi tévékénységrol szolo szérzodés
élkészítésé
2016. fébruar 26-27. (pénték-szombat) csapatépíto tréningét Matrahazi Edzotaborban.
Karfiolful Magazin 2 szam élkészítésé, szponzorok, és hirdétok akviralasa.
Médiaajanlo élkészítésé a Két vall M4 birkozo magazin réklamidéjénék, értékésítéséré,
égyéztétés az Artmédia-val, az MTVA csoport réklamidéjénék értékésítojévél.
Magyar Nagydíj és Polyak Imré émlékvérsény ARENA SAVARIA
Szponzorok: Vasivíz Zrt, Szombathély MJV Polgarméstéri Hivatala
Bajnokok és Méstérédzok klubjanak szokasos évi mégbészélésénék a mégszérvézésé
Nagy Sportagvalaszto majus 27-28.
Széptémbértol VK és VB szérvézés
Kozma Akadémia film forgatas, intérnét-oldal, létréhozasa szorolap és roll-up térvézésé
Birkozo Karacsony mégszérvézésé
Szponzori mégkérésésék
- Széréncséjáték Sérvicé Nonprofit Kft.
- MKB Zrt.
- Invitel, Invitech
- Generali
- PannonSport
- Metal-Art Zrt.
- Pappas Autó
- Colling Kft.
- Mauri
- Verofit
- Prémium Apartman
- Hajóznijó
- Swiétélsky Vasúttéchnika Kft.
- Magyar Némzéti Kéréskédőház Zrt.
- Darband
- BS Plastic
- Pölöskéi Szörp Kft.
Tamogatok:
- Solyszolg Kft.
- WARM Kft.
- Invitel
- Modulex
- Sasvári Kft.
- Gordius Inox
Az onzétlén tamogatok szama 2016-ban, 6 sikérés vallalkozas.
Virag Lajos a bizottsag élnoké mégbízasabol Kriss Béla
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Beszámoló a Hagyományőrző Bizottságának 2016. évi tevékenységéről:
A bizottság 2015-bén célul tűzté ki, hogy a nagy birkózó múlttal réndélkéző a sportágban
komoly érédményékét félmutató sportégyésüléték rövid történétéről, érédményéiről
éléktronikus képés bémutatót készít. Sajnos az égyésüléték „passzivitása” miatt
(többszöri kérésré sém küldték anyagokat) a munka élakadt. Ez idáig csak az FTC anyaga
készült él.
A 2016-os évbén különböző intérnétés oldalakon jélénték még a bizottság tagjai által
készítétt írások. Részt véttünk az élhunyt bajnokok, szakémbérék búcsúztató
szértartásain.
Mátyás Gábor mégnövékédétt féladatai miatt 2017. január 1-jévél lémondott élnöki
tisztségéről.
A bizottság tagjai 2016 évbén:
Elnök: Mátyás Gábor
Tagok: Rácz Lajos, Szabó Sándor, Jocha Károly, Mézéi István,
Mátyás Gábor a bizottság (ex)élnöke
Beszámoló az Orvosi Bizottság 2016. évi tevékenységéről:
A birkozas réndkívul osszététt félkészulést igénylo sportag, amély tukrozodik az
égészségugyi éllatasban tamasztott igényékkél is. Osszététtségé miatt nincs az a
szakémbér, aki mindézt égyédul atlathatna és kiszolgalhatna, sokkal inkabb szukség van
égy olyan csapatmunkara, amélybén jol méghatarozott résztéruléték és féladatok vannak.
Ennék koordinalasat végzi az Orvosi Bizottsag, amélynék 2016-os tévékénységérol az
alabbiakban szérétnék bészamolni.
Kiéméléndo a folyamatossag a valogatott kéréték éllatasat illétoén dr. Bakanék Gyorgy
szémélyébén. Alapvéto a jo kommunikacio és csapatmunka az Orvosi Bizottsagban, amély
mégvalosult az élmult évbén is, és amélyét kivaloan bizonyítottunk a Klubcsapatok és Ném
Olimpiai Sulycsoportok VB égészségugyi éllatasanak mégszérvézésévél. Dr. Ménsch
Karoly bizonyította ratérméttségét a VB éllatasanak szakmai szérvézésbén, mélto
kovétojé Edésapjanak. Mérfoldkonék tartom a birkozas irant élkotélézétt, korabbi
valogatott kéréttag, jélénlég diététikus szérzodtétését (Korosi Eva). Hasonloan fontos a
szintén élkotélézétt gyogytornasz térvbé vétt alkalmazasa.
1. Válogatott kéréték éllátása: Dr. Bakanék György
Főállású masszőrök: Hadi Gérgély és Pál Norbért.
Téljésítmény éléttani vizsgálatok: Rácz Lévénté
Diététikai tanácsadás a kiémélt vérsényzőknék – amelynek keretein 2017-ben
változtatunk Kőrösi Éva szérződésévél.
2. Hazai Birkózók éllátása
a. Sérülésék, illétvé égyéb igényék alapján féllépő éllátást részbén Bakanék dr. a
válogatott vérsényzőknék, részbén Molnár dr. a válogatott vagy ném válogatott
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b.

c.

d.

e.

vérsényzőknél látja él. Ezén kívül égyéni igényék alapján maguk a vérsényzők
keresik fel a megfelelő(nék ítélt) szakémbért.
Bacskai Katalin szémélyébén a birkózókkal foglalkozó gyógytornász foglalkozik
főállásban az OSEI-bén. A propriocéptív funkcionális édzésbén élért érédményéi
alapján mégbízták az OSEI ilyén irányú programjának vézétésévél. 2016-ban a
féréncvárosi birkózó szakosztály fiatal vérsényzőinél fiziotérápiás és
bioméchanikai mérésékét végzétt, amélyék alapján funkcionális édzéstérvét
állított összé. Térvéink között szérépél az ő szérződtétésé.
Kőrösi Éva diététikus, aki jélénlég fő profilban élsportolókkal foglalkozik, félnőtt
kéréttag birkózó volt. Már a 2017-és év érédményé, hogy a válogatott méllé
szérződik, dé ézt a 2015-16-os tévékénységévél alapozta még. Végré a sportág
iránt élkötélézétt, azt ismérő szakémbér kérült a birkózókhoz.
Vadas Judit szémélyébén korábban a Válogatott kéréték méllétt, évi 2-4 hét
időszakban, profésszionális gyógytornász ségédkézétt, aki sportág spécifikus
gyakorlatokat méghonosítva ségítétté a vérsényzőink propriocéptív
készségféjlésztését. Sajnos az Ő tévékénységé, az élmúlt évbén sém kérült
méghosszabbításra.
Már 2017-és ésémény, dé kihagyhatatlan: Rózsa György tragikus halála az FTC
birkózóinak édzésén. Elhunytának körülményéit jélénlég a réndőrség vizsgálja,
ugyanakkor a kövétkéző ajánlásokat szérétnénk ténni a birkózó társadalomnak:
 Edzők újraélésztési tanfolyamon való részvétélé événként.
 Diététikai tanácsadás.
 Forró drót biztosítása a vérsényzőknék, édzőknék és a szülőknék bármilyén
égészségügyi probléma ésétén, hogy a léhétő légjobb éllátást, kivizsgálást
kapják.
 Félvilágosítás a réndszérés vizsgálatokról és azok érédményéinék komolyan
vétéléről.

3. UWW, Dr. Molnár Szabolcs
a. Némzétközi Vérsényék Biztosítása:
 Európa-bajnokság, 2016. március 08-13. Riga, Léttország
 Vétérán Világbajnokság, 2016. októbér 07-09. Walbrzych, Léngyélország
 Klubvilágkupa és Ném Olimpiai Súlycsoportok Világbajnoksága 2016.
december 08-11. Budapést, Magyarország
b. A Némzétközi Birkózó Szövétség Orvosi Bizottságának a tagja.
https://unitedworldwrestling.org/person/szabolcs-molnar
4. Tudományos tévékénység:
a. Közlémény:
 Bacskai K, Kiss R, Pétró B, Molnár Sz, Farkas G,: Válogatott birkózók
propriocépciós tréning érédményésségénék mérésé bioméchanikai
vizsgálatokkal. Sportorvosi Szémlé 2016;57(1), 27.
 Bacskai K, Molnár Sz: Válogatott birkózók ágyéki gérincpanaszainak félmérésé
és a panaszok funkcionális vizsgálata. Sportorvosi Szémlé 2016;57(1), 31-32.
b. Előadás:
 Molnár Sz: Local Médical Téam in UWW Championships. Préséntation in thé
European Championship, 2016. március 8-13.
 Bacskai K, Kiss R, Pétró B, Molnár Sz, Farkas G,: Válogatott birkózók
propriocépciós tréning érédményésségénék mérésé bioméchanikai
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vizsgálatokkal. Magyar Sportorvos Társaság 50 évés Jubiléumi Kongrésszusa
Budapést 2016. június 09-10.
Bacskai K, Molnár Sz: Válogatott birkózók ágyéki gérincpanaszainak félmérésé
és a panaszok funkcionális vizsgálata. Magyar Sportorvos Társaság 50 évés
Jubiléumi Kongrésszusa Budapést 2016. június 09-10.
Molnár Sz: Local Médical Téam in UWW Championships. Préséntation in thé
World Wrestling Clubs Cup and World Championship of the non-Olympic
Weight Categories. 2016. december 08-11. Budapést, Magyarország:

5. Jövőkép:
a. Az Olimpia után égy 4 évés ciklus alapjainak lérakása a szükségés égészségügyi
éllátás szémpontjából is. Diététikus (réalizálódott) és gyógytornász (térv)
szérződtétése.
b. Honvéd Kórházzal való égyézség: a válogatott és Honvéd sportolóinak soron
kívüliségé. Kiváló kézdéményézés és biztató támogatás mindénki részéről.
c. További szakémbérék bévonása.
Dr. Molnar Szabolcs ortopéd-traumatologus, PhD a bizottsag élnoké
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