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ELNÖKI BESZÁMOLÓ 
 
 

2016 mozgalmas é v volt a magyar birko za s to rté nété bén, volt okunk o ro mré az uta npo tla s 
érédmé nyéi é s a décémbéri hazai réndézé su  vila gbajnoksa g sikéréi kapcsa n, é s sajnos 
még kéllétt é lni az Rio i olimpia kudarcait, mély égy ré szé szakmai hiba kbo l érédt, 
ma sré szt viszont ném léhététt félké szu lni a botra nyos bí ro i do nté sékré mélyék é rémto l, 
léhétsé gés hélyézé sékto l fosztottak még minkét. Az olimpia n to rté nték sajnos rossz fé nyt 
vététték némcsak a sporta g hazai mégí té lé sé ré, haném szé lés ko ru  némzétko zi 
félha boroda st is okoztak, mély ném jo tt jo kor pa r é vvél a sporta gunkat é rt pozití v olimpiai 
do nté s kapcsa n. 

Saja t bo ru nko n tapasztalhattuk, hogy az 2014-és UWW kongrésszuson to rté nték (Dr. 
Hégédu s Csaba kikéru lé sé az élno ksé gbo l) hosszabb ta von is négatí van é rintétté k a 
sporta g éro viszonyait a némzétko zi szinté rén, tiszta ban vagyunk vélé, hogy hosszu  é vék 
munka ja lész u jra mégéro sí téni a némzétko zi pozí cio kat. Ennék é rdéké bén to bb pozití v 
lé pé st téttu nk a tavalyi é vbén. 3 é v szu nét uta n (2013 széptémbéré o ta) u jra vila gvérsényt 
réndéztu nk Budapéstén (ném-olimpiai su lyok VB-jé é s klubcsapat Vila gkupa), mégkaptuk 
a 2017-és U23 EB réndézé si joga t, valamint élnyértu k a 2018-as sérdu lo  EB é s a félno tt 
Vila gbajnoksa g mégréndézé sé t, méllyél ismé t visszakéru lu nk a sporta g némzétko zi 
fo sodra ba.  

A 2018-as Vila gbajnoksa g réndézé sé ré korma nyzati garancia t kaptunk valamint a 
sporta gban soha ném la tott korma nyta mogata s (2 millia rd Ft) is é rkézétt a szo vétsé ghéz, 
mély biztosí tja azt, hogy mindén ido k légszí nvonalasabb vila gésémé nyé t réndézzu k még. 
A VB-vél égy ido bén mégréndézhétju k az UWW tisztu jí to  kongrésszusa t, mély jo  ésé lyt 
nyu jt arra, hogy u jra ké pvisélhéssu k magunkat a légmagasabb némzétko zi do nté shozatali 
szérvékbén.  

A ma sik o ro mtéli té ny, hogy a korma ny ta mogata sra mé lto nak tala lta é s élfogadta a Kozma 
Istva n Magyar Birko zo  Akadé mia térvéit é s koncépcio ja t, mélynék mégfélélo én Csépélén 
kéru l mégé pí té sré 2018-2019-bén égy mindén igé nyt kiélé gí to  béntlaka sos akadé mia, 
mély 150 fo s hotél szintu  sportkollé giumi élla ta st biztosí t a jéléntkézo knék, a 
réndézvé nycsarnok pédig 9 szo nyég léraka sa ra alkalmas téru léttél fog bí rni, ahol a magas 
szintu  édzé sék méllétt vila gésémé nyék mégréndézé sé ré is alkalmas lész. A mégé pí té shéz 
a korma ny a 2016-os ko ltsé gvété sbo l 2 millia rd forintot szavazott még, mélyét va rhato an 
tova bb fog ta mogatni a korma ny az idéi é vbén is. Eza ltal mégvalo sí thato  lész égy XXI. 
sza zadi ko ru lmé nyékét nyu jto  birko zo  céntrum mély otthona léhét némcsak a 
légí gé rétésébb uta npo tla s vérsényzo knék, akik klubszí néikét mégtartva égé sz é vbén itt 
ké szu lhétnék é s tanulhatnak, dé a va logatottak sza ma ra is idéa lis hélyszí nt tud nyu jtani a 
félké szu lé shéz.  

2016 é v éléjé n tudtuk birtokba vénni égy nagyszaba su  avato u nnépsé g é s UP 
csapatbajnoksa g kérété bén a ko rcsarnokot, mélyro l a 2015-o s birtokba vé tél uta n kéru lt 
nyilva nossa gra az addig csak szu k ko rbén ismért problé ma (az azbésztszigétélé sbo l ado do  
szénnyézé s), amély miatt az ott folyo  édzé sékét fél kéllétt fu ggészténi. A félu jí ta shoz 
sikéru lt cé lzott ta mogata ské nt 70 millio  Ft pluszforra st biztosí tani, é s í gy 2016-ban ma r 
téljés ko ru én tudja k é lvézni a va logatottak a 6 szo nyég adta kiva lo  léhéto sé gékét.  

A Magyar Birko zo  Szo vétsé g élno ksé gé 2016-ban hat u lé st tartott, mélyékén fontos 
do nté sékét hozott. A méghozott do nté sék mindégyiké hata rozatsza mmal jélo lvé félkéru lt 
az MBSZ honlapja ra (http://birkozoszov.hu/indéx.php?ménu=112) mély o sszhangban 
van az élno ksé g fo  cé lkitu zé sé vél, a transzparéncia é s az a tla thato sa g ko vétélmé nyé vél. 

http://birkozoszov.hu/index.php?menu=112
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Nyilva nossa  téttu k a Kiémélt Edzo i Program (KEP) ré sztvévo it é s javadalmaza sa t, a 
Gérévich-o szto ndí jak éloszta sa t, a Kiémélt Sporta g Féjlészté s (KSF) éloszta si élvéit é s 
szakoszta lyi mégoszla sa t, a programon bélu l mu ko do  „Ovi program” ta mogatott 
szakoszta lyait é s a ta mogata s mé rté ké t, a lé tésí tmé ny-féjlészté si ta mogata sok nyértéséit 
é s az é v vé gi jutalmak o sszégéit. 

 
 

Szakmai eredmények 
 

2016. é v élso  vila gvérsényé a rigai EB volt, ahol 4 bronzé rmét szérzétt csapatunk, mélybo l 
hia nyoztak a kvalifika cio s vérsényékré ké szu lo  sportolo ink. Ezuta n vétté kézdété t a 
hosszu  é s kégyétlén sorozat, mély sora n élo fordult, hogy 1 hé tén bélu l kéllétt ku lo nbo zo  
kontinénsén mégku zdéni a 2-3 kvo ta é rt, mélyré su lycsoportonké nt 25-30 vérsényzo  is 
pa lya zott. A Las Végasi csalo da st jélénto  1 kvo taszérzé s (Lo rincz Viktor) uta n a 3 
kvalifika cio s a lloma son sikéru lt tova bbi 7 kvo ta t szérézni. Szérbia ban: Lo rincz Tama s, 
Véré b Istva n é s Varga A da m, Ula nba torban Ba csi Pé tér, Sastin Mariann, Né méth Zsanétt 
valamint Ligéti Da niél va ltotta még a Rio i répu lo jégyét. Ezzél tu ltéljésí téttu k a Londoni 7 
kvo ta t mély sikérnék sza mí tott a csapatunk é létkora t é s élo zétés ésé lyéit figyélémbé vé vé. 

A nya r folyama n az uta npo tla s vétté a t a szérépét é s é rt él szé p sikérékét. A vila gvérsényék 
sora n sikéru lt 19 é rmét bégyu jténi, mélyék ko zo tt vé gré a tavaly csak a hí tott aranyak is 
mégjélénték, hisz fiataljaink 5 aranyé rmét is bégyu jto tték az é v sora n. U23 Euro pa-bajnok 
létt Szilva ssy Erik é s Né méth Zsanétt, junior Euro pa bajnok létt Lé vai Zolta n, kadét 
Euro pa-bajnok Elékés Emésé, valamint Szo ké Aléx a kadét VB-n diadalmaskodott. Ezék az 
érédmé nyék féljogosí tja k fiataljainkat arra, hogy cé ltudatos munka val pa r é v mu lva a 
félno tték ko zo tt is az é rémésé lyésék ko zo tt tartsuk o két sza mon. 

Az augusztusi Rio i olimpia ra 8 fo vél utaztunk ki, a kvo taszérzo k ko zu l Varga A da m hélyétt 
Kiss Bala zs indult a 98 kg ko to ttfoga sban, mivél a kií rt va logato kon o  szérépélt jobban 
ébbén a su lycsoportban. A csapattal szémbéni élva ra s 1-2 é rém é s 1-2 hélyézé s volt. A 
vé gérédmé ny ismért, Ba csi Pé tér é s Lo rincz Viktor o to dik létt, ha Viktor bronzméccsé n 
ném a bí ro k do ntik él az é rém sorsa t, haném a vérsényzo k, akkor most 1 é rémmél 
gazdagabb lénné a magyar birko zo sport é s téljésí téttu k volna a minima lis élva ra st.  

Az é vét a décémbéri BOK csarnokban réndézétt 4 napos monstré birko zo u nnéppél za rtuk, 
mély sora n 2 napig a klubcsapatok vila gkupa ja zajlott, ahol „A” csapatunk a 4., „B” 
csapatunk a 7. hélyén za rt a 16 csapatot félvonultato  ésémé nyén. Ezuta n kézdo do tt a ném-
olimpiai su lycsoportok vila gbajnoksa ga, mély sora n Korpa si Ba lint mégszérézté a magyar 
birko zo sport 28. vila gbajnoki cí mé t, méllétté Barka Emésé é s Szabo  La szlo  bronzé rmét 
szérzétt. A VB alatt Budapéstén u lé sézétt az UWW téljés élno ksé gé é s mégélé gédé ssél 
nyugta zta a vérsény é s a réndézé s szí nvonala t. Eméllétt sza mos, a sporta gra né zvé fontos 
do nté sékét is hozott. Az é v vé gé n mégréndézé sré kéru lt a hagyoma nyos é vza ro  kara csonyi 
réndézvé nyu nk, ahol a to bbék ko zo tt élisméré sbén ré szésí téttu k a 2016. é v 
légérédmé nyésébb félno tt é s uta npo tla s koru  vérsényzo it, valamint édzo ikét. 

Az olimpia uta n az MBSZ pa lya zatot í rt ki a KF é s a SZF-no i szaka gak szo vétsé gi kapita nyi 
posztja ra, mélyré a va rna l kévésébbén pa lya ztak. Az élno ksé g do nté sé alapja n a ko vétkézo  2+2 
é vré a posztokat Siké Andra s é s Gulya s Istva n nyérté él, akik a szaka g téljés vértikuma é rt félélo sék. 
Az élno ksé g hitét tétt a ko zponti félké szu lé s méllétt é s a kapita nyok is ézt tékintik a sikér égyédu li 
za loga nak.  
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A KSF elosztás a 2016-os évben 

 

A 2016-ra juttatott 750 millio  Ft-os EMMI KSF ta mogata st a ko vétkézo  féloszta sban 
haszna lta fél a szo vétsé g, o sszhangban a 2020-ig léféktététt féjlészté si ira nyokkal: 

Félno tt Kéréték szakmai munka ja: 180.000.000 Ft 

Uta npo tla s mu ko dtété sé:    85.000.000 Ft 

Szérvézét-féjlészté s:     45.000.000 Ft 

Egyésu léti ta mogata s:  440.000.000 Ft 

Az égyésu léti ta mogata s éloszta si élvéit az élno ksé g fogadta él é s mégtala lhato  a szo vétsé g 
honlapja n. Ezén félté télék szérint az élmu lt é vbén 118 égyésu léttél ko to ttu nk ta mogata si 
szérzo dé st. Folytattuk a cé lzott élléno rzé sékét, mély sora n az élléno réink sza mos 
hia nyossa gra vila gí totta k ra  az égyésu létékét, a ké sédélmés élsza mola soké rt é s szakmai 
hia nyossa goké rt pédig pé nzu gyi bu ntété sékét élvona sokat is észko zo ltu nk. Az 
élléno rzé sék té nyé mégnyugtatta a miniszté riumi illété késékét, hisz fénntarta saik voltak 
a ko zpé nzék élléno rizétlén a ramla sa val kapcsolatban. Ennék ko szo nhéto én tova bbra is 
még tudtuk vé déni a lla spontunkat az EMMI sport a llamtitka rsa ga n, az égyésu létékbé 
juttatott ta mogata sok fontossa ga ro l.  

 

 

A 2016-os egyéb fontos tények, események 

 

Az u j élno ksé g va llaltan légfontosabb féladata é s cé lja az a tla thato sa g mégtérémté sé. 
Ennék jégyé bén a szo vétsé g honlapja n havi réndszéréssé ggél ko zzé tésszu k a havi 
pé nzu gyi a llapotot, az MBSZ o sszés szérzo dé sé t é s az appara tus juttata sait ko zzé téttu k az 
MBSZ honlapja n az „u végzséb” ménu pontban. 

Nyilva nossa  téttu k tova bba  az o sszés ko zpé nz éloszta st é rinto  do nté st é s az éloszta si 
krité riumokat a KEP, a KSF, a Gérévich o szto ndí j é s a lé tésí tmé ny-féjlészté s téru lété n. A 
szakmai sta bban a kora bbiakto l élté ro én szinté n ko zzé téttu k az édzo k javadalmaza sa t is. 

Az MBSZ kiéméltén kézéli a ré gi bajnokok tisztélété t, hagyoma nyainak o rzé sé t valamint a 
hata ron tu l é lo  birko zo k ségí té sé t. Fébrua rban a Magyar Nagydí jra méghí vtuk az o sszés 
é lo  bajnokunkat, ahol u lé sézétt a bajnokok tana csa, mély azo ta is hasznos tana csokkal, 
javaslatokkal ségí ti az MBSZ munka ja t. 

Az NSKI-val (Némzétstraté giai Kutato  Inté zét) ko to tt 2015-o s szérzo dé s alapja n 
ta mogattuk a hata ron tu li birko za st is. Fo  cé lunk, hogy intégra ljuk é s a magyar birko za s 
ré szé vé  tégyu k a hata ron tu li magyar a llampolga rsa gu  sportolo kat is. 

Az é v ju niusa ban a Dorogi NC, mí g széptémbérbén az ESMTK csapata nyérté él a MOB a ltal 
é létré hí vott „ho nap mu hélyé” dí jat, ko szo nhéto én a kiva lo  uta npo tla s érédmé nyéiknék. 

A décémbérbén mégu jí tott é s szu kí tétt UWW bizottsa gokba békéru lt Bacsa Pé tér 
(Markéting), Dr. Molna r Szabolcs (orvosi) é s Dr. Barna Tibor (tudoma nyos). 

 

 

Céljaink 2017-re 

 

A 2016-os é v pluszféladatai é s pluszko ltsé géi (olimpiai plusz juttata sok, félké szí té si 
juttata sok, décémbéri bé ném térvézétt vila gvérsényék) a szo vétsé gré su lyos plusz 
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pé nzu gyi térhékét raktak, mélyék méghaladta k a tavalyi é v bévé téli forra sait. Ezékét bé 
kéllétt va llalnunk - sokszor éro n félu l is - az olimpiai é rém, é rmék mégszérzé sé é rdéké bén, 
mély garancia létt volna a ko ltsé gék fédézé sé ré.  

Az é v vé gi vila gvérsényék éro n félu li béva llala sa pédig a sportdiploma ciai élmozdula s 
za loga volt, é s bizonyí té k arra, hogy Magyarorsza g ké pés magas szí nvonalon mégréndézni 
a 2018-as félno tt VB-t. Ezék a pluszféladatok a tménéti vésztésé gét okoztak ugyan a 
ko ltsé gvété sbén, dé fédézétké nt ma r a sza mla nkon van a VB réndézé sé ré biztosí tott 2 
millia rd forint, mélynék haté kony félhaszna la sa é s a Vb markéting é rté ké féljogosí t minkét 
arra, hogy 2018 vé gé ré to bb sza zmillio s nyérésé ggél za rjuk a 4 é vés ciklusunkat, mélyré 
szémé lyés garancia t va llalok.  

Az idéi é v tova bbi nagy féladata lész az akadé miai réndszér alapjainak élké szí té sé é s 
léféktété sé, méllyél a téhétsé gés hazai é s hata ron tu li uta npo tla s vérsényzo k za rt 
akadé miai ké pzé sé t még tudjuk valo sí tani a magyar a llam hathato s ta mogata sa val.  

Tisztéléttél ké rém a ko zgyu lé st é s a klubok ké pvisélo it, hogy szavazatukkal ta mogassa k 
cé ljainkat é s ké rém O no két, hogy ko zo s éro fészí té ssél tégyu k ismé t fé nyéssé  a magyar 
birko za s csillaga t. 
 
 

Né méth Szila rd 
MBSZ élno k 
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Bizottságok beszámolói 2016. 
 
 
Beszámoló a Szakmai Bizottsági 2016. évi tevékenységéről 
 
A Szakmai Bizottsa gi a 2016-os é v ko zépé n é s széptémbérbén u lé sézétt.  
Té mako ro k ko zo tt szérépélt:  

 Pro basu lyok vé glégésí té sé. dia k II. 23kg, dia k I. 29 kg, sérdu lo  35kg,  
 Orsza gos csapatbajnoksa gon ré sztvévo k sza ma 
 Vérsénynapta rban széréplo  vérsényék réndézé sé ko zbén félméru lo  problé ma k 

mégolda sa. 
 Orsza gos Dia kolimpiai do nto  féljuta sos réndszéré nék kidolgoza sa. 
 Vérsényélno ki jélénté s a tszérkészté sé. 
 Félno tt csapatbajnoki réndszérrél kapcsolatos javaslatok. 
 A tigazola si dí jjak mo dosí ta si javaslata. 
 A 2017. é vi vérsénynapta r. 
 Az MBSZ jutalmaza si nyilatkozata. 
 Gymnasiadé , 
 Grundbirko za s, 
 Egyébék 

 
Az u lé sék sportbara tsa ggal zajlottak, a félszo lalo k tisztélétbén tartotta k égyma st é s 
tu rélmésén hallgatta k vé gig kollé ga juk észméfuttata sa t, javaslata t.  
A szinté mindénkit é rinto  élso  oszta lyu  é s az uta npo tla s csapatbajnoksa g 
mégréndézé sé vél kapcsolatban é rté kés javaslatokat nyu jtottak bé a Szakmai Bizottsa g 
félé . A Szakmai Bizottsa g tagjain égyé rtélmu én la tszik a jobbí to  sza ndé k az akarat, 
améllyél élo ré léndí tik a magyar birko za s u gyé t. 
 

Koma romi Tibor a bizottsa g élno ké 
 
 
 
Beszámoló az Utánpótlás Bizottság 2016. évi tevékenységéről 
 
Az Magyar Birko zo  Szo vétsé g Uta npo tla s Bizottsa ga a 2016. é vbén is tévé kénysé gé t a 
mu ko dé si szaba lyzat szérint, az alapféladatainak mégfélélo én, a hazai uta npo tla s 
va logatottak sikérés széréplé sé é rdéké bén vé gézté. Va logatott édzo k élké szí tétté k a 2016-
os szakmai- é s ko ltsé gtérvét, mély tartalmazta a térvézétt vérsényék, édzo ta borok 
ido pontja t, lé tsza mait é s ko ltsé gigé nyé t. 
 
Az Uta npo tla s Bizottsa g to bb javaslatot is élo térjésztétt az Elno ksé g élé  élfogada sra: 
 
1./ Diagnosztikai laboratórium vizsgálat a kiéméltén érédményés utánpótláskorú 
vérsényzők részéré: 
Uta npo tla s bizottsa g a szaka g vézéto k ké ré sé ré a koroszta lyos va logatottak é vénté égyszér 
az MBSZ ko ltsé gé n igé nybé véhéssé k a komplétt diagnosztikai vizsga latokat a Némzéti 
Sportko zpontok laborato riuma ban, 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 kí vu l az Euro pa-bajnoksa g é s a Vila gbajnoksa g 4 hétés édzo ta bora élo tt é s vé gé n 
funkciona lis anaérob vizsga lat élvé géztété sé t igé nyélté k. 
Ezén félu l ké rtu k, hogy kb. 30 vérsényzo nék klub ko ltsé gén, léhéto sé gét adjunk a 
vizsga latokra az MBSZ szérvézé sé bén a szaka gi vézéto ko n kérésztu l, mért maga n u ton éz 
ném léhétsé gés. 
Szaka ganké nt a ko vétkézo  lébonta sban javasolta az Uta npo tla s bizottsa g az MBSZ 
ko ltsé gé n a vizsga latokat:  
 

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

 
2./ Az idéa lis szérvézéti félé pí té s kialakí ta sa MBSZ uta npo tla sa ban:  
Szaka g vézéto k, édzo k ké ré sé volt, hogy né kélljén 3-4 szémé ly félé  kommunika lni 
éngédé lyt ké rni, mért ném égyszér félélo sé gré vona s volt a vé gé, ha valaki kimaradt égy 
informa cio  a ramla sbo l.  
Az uta npo tla s bizottsa g élké pzélé sé, hogy az uta npo tla s bizottsa g méghata rozott 
féladatot, funkcio t valo sí tson még az MBSZ-én bélu l. Méghata rozott féladata a Kadét-, 
Junior é s U23-as va logatott félké szí té sé é s az ézzél kapcsolatos u gyék inté zé sé, hosszu  
ta vu  mu ko dé si straté gia kialakí ta sa. 
Javasoltuk azt, hogy az idéa lis szérvézéti félé pí té s u gy légyén kialakí tva, 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./ Va logata s élvéinék méghata roza sa kadét-junior koroszta lyban  

 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.  

 
Lé vai Zolta n a bizottsa g élno ké 

 
 
Beszámoló a Bíró Bizottság 2016. évi tevékenységéről 
 
A bizottsa g havonta u lé st tartott, mélyékén a féladataihoz tartozo  té mako ro kbén hozott 
do nté st, kijélo lté a soron ko vétkézo  ho nap bí ro it. Elja rt az é v ko zbén félméru lt fégyélmi 
vé tsé gék u gyé bén, é rté kélté a vérsényékén ré sztvévo  bí ro k munka ja t, élo térjésztétté a 
bí ro ku ldé st a némzétko zi vérsényékré. 
 
A 2016. janua r 20-a n Tata n tartottuk a hagyoma nyos orsza gos bí ro i é rtékézlétét. Az 
élo ada sok kérété bén a hazai bí ro i tréndékét é s gyakorlatokat mutattuk bé, a 2015. é vi 
vila gvérsényéinék é lés szitua cio it is kiéléméztu k vidéo ro l. 
Nya ron Dunavarsa nyban ké t napos é rtékézlét alkalma val é rté kéltu k az élso  fé l é v 
ésémé nyéit, bészé ltu nk élo ada sok kérété bén a szaba lyokro l, az u j élsza mola si 
réndszérro l. Vidéo  anyagok élémzé sé vél, Challangé szitua cio k é rté kélé sé vél 
foglalkoztunk.  
Széptémbérbén alapfoku  bí ro i tanfolyamot tartottunk ahol 13 jéléntkézo bo l, 11 bí ro  
sikérés vizsga t tétt, mí g 2 bí ro  sikértélénu l téljésí tétt. 
A tavaszi szombathélyi Magyar Nagydí jon az o sszés hazai némzétko zi bí ro  ré szt vétt é s 
mégélé gédé ssél dolgozott. Okto bérbén 1 vérsénybí ro nk Sza nto né  Csa no  Zso fia sikérés 
némzétko zi bí ro i vizsga t tétt, í gy gyarapodott a méglé vo  lé tsza m. Szu cs Andra s 
némzétko zi bí ro nk 60 é vés létt í gy ma r csak a hazai szo nyégékén sza mí thatunk a 
munka ja ra. 
 
Némzétko zi bí ro k lista ja 2016-bén: 
 
Pé téri La szlo    IS 
Pala sti Tibor   IS 
Pa l Szabolcs   IS 
Wéisz Gyo rgy   I. 
Kismo ni Ja nos  I. 
To th Ja nos   II. 
Szabo  Béncé   II. 
Lo rik Zsombor  II. 
Sza nto né  Csa no  Zso fia III. 
Szé l Da vid   III. 
Ro glér Ga bor   III. 
 
Ka lma n Pé tér, é s Szabo  Ro bért visszalé pétt némzétko zi bí ro i mino sí té sé to l. 
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2016-ban élé rt érédmé nyék: 
 
Kiémélt némzétko zi vérsényékén ko zrému ko dték: 
 
o Félno tt VB, Budapést: Pé téri La szlo , Pa l Szabolcs, Pala sti Tibor, Wéisz Gyo rgy 
o Félno tt EB Riga:  Pé téri La szlo , Pa l Szabolcs, Pala sti Tibor 
o Junior  VB, Macon:  Wéisz Gyo rgy 
o Junior EB Bucurést: Pa l Szabolcs Wéisz Gyo rgy 
o U23 Rusé:   Wéisz Gyo rgy 
o Kadét EB Stckholm: Kismo ni Ja nos 
o Kadét VB, Tbiliszi:  Pala sti Tibor 

 
Hazai égyé b tévé kénysé g: 
 
Bírói honlap: A 3 é vé élindí tott, a bí ro k munka ja t é s ta jé koztata sa t ségí to  honlapot 
(www.birobizottsag.hu) folyamatosan to lto ttu k fél hí rékkél, hasznos informa cio kkal, 
valamint ségí tsé gé vél a bí ro k ma r onliné is tudja k a ku ldé sékét ko vétni, énnék 
koordina tora Wéisz Gyo rgy volt. 
 
Kapcsolattartás növelése edzőkkel, versenyzőkkel: Tavaly mindén vila gvérsény élo tt az 
édzo ta borokban a némzétko zi bí ro ink félké szí té st tartottak az utazo  vérsényzo knék az 
aktua lis bí ro i tréndékro l é s ira nyvonalakro l. 
 
2017-és cé lkitu zé sék: 
 

 Alapfoku  bí ro i tanfolyam indí ta sa 
 E v éléjé n orsza gos édzo i kongrésszust szaba lyva ltoza sok tu kré bén 
 A vila gvérsényékén valo  sikérés bí ro i munka. 
 A Magyar nagydí jon az idé é rkézo  bí ro k mégfélélo  szintu  élla ta sa. 
 Hazai vérsényék problé maméntés lévézé nylé sé. 
 A bévézététt sa rga /piros lapok égyé rtélmu sí té sé. 
 Edzo i élé gédéttsé gmé ro  wéb-oldal korszéru sí té sé. 
 2 u j némzétko zi bí ro  lévizsga ztata sa. 
 A gyakran foglalkoztatott bí ro k sza mlaké péssé  té télé. 
 Nya r éléji bí ro i 2 napos ta bor mégszérvézé sé. 
 

Pé téri La szlo  a bizottsa g élno ké 
 
 
Beszámoló az Jogi- Átigazolási és Fegyelmi Bizottsága 2016. évi tevékenységéről: 
 
1. Szaba lyzatok, szérvézéti ké rdé sék: 
 
2016. a prilis 1-a n mégtartott ko zgyu lé su nko n mo dosí tottuk Alapszaba lyunkat, a 
Budapésti Birko zo  Szo vétsé g a nyilva ntarta sban széréplo  adatokkal égyézo én u jra jogi 
szémé lyisé gu  szérvézéti égysé gu nké  va lt. 
 
2017. janua r 01. napja to l u jra va ltozott az Ptk. az égyésu létékro l szo lo  féjézété, énnék 
mégfélélo én a 2017. é vi réndés ko zgyu lé su nkré a korrékcio t élo ké szí téttu k.  

http://www.birobizottsag.hu/
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A Sportto rvé ny va ltoza sai alapja n ké t u j szaba lyzat kéru lt élo térjészté sré. Szaba lyzat 
szu lététt Etikai é s gyérmékvé délémro l é s a Sportégé szsé gu gyro l. 
 
A bizottsa g a lla spontja szérint su rgo s réví zio ra szorul az a tigazola si szaba lyzatunk, 
illéto lég a vérsénykií ra sok réndszéré. 
 
2. Pérés U gyék: 
 
A to rvé nyszé kén jélénlég ha rom pérés élja ra s folyik Szo vétsé gu nk éllén. 
 
Mindha rom pér Nagy Pé tér (u gy is, mint a Va ci Forma SE) u r névé héz fu zo dik, ira nya a 
Szo vétsé gné l féllélhéto , jégyzo ko nyvék illéto lég az a tigazola si dokuméntumok kiada sa, 
illéto lég a Szo vétsé g ké pviséléti joga nak mégké rdo jélézé sé. 
 
Az ESMTK az illété kés bí ro sa gon kéréséttél ta madta az Elno ksé g, illétvé a Fégyélmi 
Bizottsa g a csapatbajnoksa gon to rté nt hamis okiratokkal to rté no  vérsényéztété ssél 
kapcsolatos do nté séit.  
A kérésétét a bí ro sa g jogéro sén élutasí totta, az élja ra st mégszu ntétté. 
 
To bb bu ntéto élja ra sban tanu ké nt hallgatta k még a nyomozo hato sa gok a Szo vétsé gu nk 
munkata rsait, é s iratokat ké rték bé, illétvé foglaltak lé. 
 
A bu ntéto  élja ra sok az Elno ksé g a ltal is ta rgyalt, az 2015. é vi csapatbajnoksa gon to rté nt 
visszaé lé sékkél kapcsolatosak, illéto lég (hasonlo an a polga ri pérés u gyékhéz) az ESMTK 
é s a Va ci Forma SE ko zo tti vitatott a tigazola sokhoz, é s ugyanézén ké t tagunk a ké pviséléti 
joggal kapcsolatos, a nyomozo  hato sa g a ltal vizsga lt visszaé lé sékhéz ko to dnék. (hamis, 
illéto lég hamisí tott jégyzo ko nyvék, okiratok, sza mla k, a tigazola sok stb.) 
 
La thato an a ké t sportszérvézét ko zo tti vita Szo vétsé gu nko n kérésztu l folyik. 
 
3. Fégyélmi u gyék: 
 
A fégyélmi u gyékét ké t ésétbén ta rgyalt a Bizottsa g. Egyétlén fégyélmi u gy volt, amély 
sportolo t é rintétt, a fégyélmi tana cs do nté sé élso  fokon jogéro ssé  va lt. Bényoma sunk 
szérint a fégyélmézétlénsé gékbo l ado do  normaszégé sék o rvéndétés mo don visszaésték.  
 

Dr. Ko ké ny Zolta n a bizottsa g élno ké 
 
 
Beszámoló a Sajtóbizottságának 2016. évi tevékenységéről: 
 
A Magyar Birko zo  Szo vétsé g (MBSZ) sajto munka ja é s kapcsolatai a 2015-o s mégu jula s, 
XXI. sza zadiva  alakí ta s uta n 2016-ban is igyékézétt a sporta g ima zsa t javí tani, hí réinkét, 
informa cio inkat miné l to bb fo rumon miné l nagyobb to mégékhéz éljuttatni.  
 
Mé diacsapatunkban harmonikusan dolgoztak égyu tt olyan é rté kés, magasan kvalifika lt 
kollé ga k, akik ma r kora bban is tévé kénykédték a sporta gban, s u j kapcsolatokat is sikéru lt 
kialakí tanunk.  
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Mégu jult a szo vétsé g honlapja nak (birkozoszov.hu), illétvé facébook oldala nak 
tartalomszolga ltata sa, napi friss hí rék jutnak él a félhaszna lo khoz í ra sos é s audiovizua lis 
forma ban égyara nt. Az M4 Sport ko zszolga lati csatorna n havonta kéru lt ada sba 
magazinunk a sporta g légfrissébb, légfontosabb, légé rdékésébb informa cio ival, 
légnagyobb alakjaival. Tova bbi ké t sza mmal bo vu lt az ingyénés Karfiolfu l magazin, a llando  
rovatokkal, a sporta g égykori é s mai ho séivél, sikérémbéréivél, véndé géivél, hazai é s 
ku lfo ldi szta rjaival. Noha cso kkéntéttu k a pé lda nysza ma t, éljut birko zo ta rsadalom tagjain 
kí vu l a sportvézété shéz, a mé diapartnéréinkhéz, ta mogato inkhoz, a to bbi sporta gi 
szo vétsé ghéz, a to rdélé si é s nyomtata si ko ltsé g méllétt pédig a tartalomszolga ltata st é s a 
szérkészté s a sajto bizottsa g tagjai ku lo n éllénszolga ltata s né lku l vé gézté k. 
 
Az MBSZ u j vézété sé to bbék ko zo tt a ku lso  mé diakapcsolatok mégréforma la sa t is 
za szlaja ra tu zté, énnék folyoma nyaké nt 2016-ban is hozza ségí tétt né ha ny szaku jsa gí ro t 
ahhoz, hogy a sporta g ku lo nbo zo  nagy ésémé nyéin, pé lda ul a szombathélyi Magyar 
Nagydí j, Polya k Imré-émlé kvérsényén, illétvé a nagybécskéréki olimpiai séléjtézo n ré szt 
véhéssén. A magyar mé diavila g tu lnyomo  ré szé vél kialakí tott gyu mo lcso zo  kapcsolat 
tova bb é lt 2016-ban a nyomtatott, az onliné- é s a éléktronikus mé diumok téru lété n 
égyara nt. Réndszérés hí rlévéléink jéllémzo én mégjélénték a ku lo nbo zo  orga numokban az 
égyé b, saja t ké szí té su  cikkék, riportok, anyagok méllétt. 
 
A sajto bizottsa g az u lé séit a ltala ban égy-égy konkré t féladattal kapcsolatban tartotta még 
(Karfiolfu l magazinba o tlétélé s, illétvé féladatok kioszta sa, szombathélyi Magyar Nagydí j 
mu sorfu zété nék mégtérvézé sé, kommunika cio s straté giai akcio k térvézé sé stb.).  
A bizottsa g jélénlégi féla lla sa: Déa k Zsigmond élno k, Déa k Horva th Pé tér, Elék Sa ndor, 
Martin Ga bor, Tolla r Da niél, Tomka Tivadar – tagok.  
 
2016-ban igén néhézén volt kommunika lhato  az olimpiai é rém élmarada sa, Lo rincz Viktor 
élvézététt bronzmé rko zé sé, énnék é rdéké bén ho napokon a t komoly kommunika cio s 
munka t kéllétt vé gézni, igén késkény mézsgyé n égyénsu lyozva. Ez vé lémé nyu nk szérint 
sikéru lt, s Lo rincz Viktor érko lcsi é s anyagi é rtélémbén élé gté télt kapott, a sporta g pédig 
ném jo tt ki rosszul az ésétbo l. Anna l néhézébbén léhététt mit kézdéni a csapatbajnoksa g 
féjlémé nyéivél, itt sajnos az élhallgata s volt a mégolda s, ami kommunika cio s szémpontbo l 
ném tu l ha la s féladat, s szémbé mént a sporta g é rdékéivél. Ennék mégva ltoztata sa ra ma r 
javaslatokat téttu nk. Az é v vé gé n a ro vid szérvézé si ido  élléné ré sajto  szémpontbo l is 
sikérésén bonyolí tottuk lé a ko to ttfoga su  csapatvila gkupa t é s a ném olimpiai 
su lycsoportok vila gbajnoksa ga t, a mé diako zpont némzétko zi szí nvonalon mu ko do tt. 
Az MBSZ a sajto bizottsa g javaslata ra 2015-bén Mé diadí jat alapí tott, amélyét a 2016-os 
kara csonyi partyn Koha n Gérgély (Némzéti Sport) é s a Ké t Va ll-magazin szérkészto jé, 
bizottsa gunk é rté kés tagja, Elék Sa ndor véhététt a t. Eméllétt az é v éléji szombathélyi 
Magyar Nagydí jon E létmu dí jban ré szésu lt a légénda s ra dio riportér, Novotny Zolta n. 
 
2017-bén tova bbi fontos féladatok va rnak ra nk, az idéi Magyar Nagydí j, égybén Polya k 
Imré-émlé kvérsény, illétvé az U23-as Euro pa-bajnoksa g lébonyolí ta sa, valamint a 2018-
as budapésti vb sajto munka inak élkézdé sé, éméllétt a sporta g ima zs javí ta sa, a birko za son 
kí vu li ré tégék mégszo lí ta sa. E ppén ézé rt é rézzu k szakmainak néhézén toléra lhato nak, 
hogy az MBSZ ké nytélén volt a mé dia- é s kommunika cio s munka ra sza nt o sszégét 
drasztikusan cso kkénténi. Ez alapjaiban néhézí ti még a munka nkat. 
 

Déa k Zsigmond a bizottsa g élno ké 

http://birkozoszov.hu/


12 

 

Beszámoló a Marketing Bizottság 2016. évi tevékenységéről 
 

A 2016. é vbén a ko vétkézo  féladatokat vé gézté él a markéting bizottsa g: 

Szponzora cio s szaba lyzat élké szí té sé, Szponzorszérzo i tévé kénysé gro l szo lo  szérzo dé s 
élké szí té sé 

2016. fébrua r 26-27. (pé nték-szombat) csapaté pí to  tré ningét Ma traha zi Edzo ta borban. 

Karfiolfu l Magazin 2 sza m élké szí té sé, szponzorok, é s hirdéto k akvira la sa. 

Mé diaaja nlo  élké szí té sé a Ké t va ll M4 birko zo  magazin rékla midéjé nék, é rté késí té sé ré, 
égyéztété s az Artmédia-val, az MTVA csoport rékla midéjé nék é rté késí to jé vél. 
 
Magyar Nagydí j é s Polya k Imré émlé kvérsény ARENA SAVARIA 
Szponzorok: Vasiví z Zrt, Szombathély MJV Polga rméstéri Hivatala 
Bajnokok é s Méstérédzo k klubja nak szoka sos é vi mégbészé lé sé nék a mégszérvézé sé 

Nagy Sporta gva laszto  ma jus 27-28. 

Széptémbérto l VK é s VB szérvézé s 
Kozma Akadé mia film forgata s, intérnét-oldal, lé tréhoza sa szo ro lap é s roll-up térvézé sé 
Birko zo  Kara csony mégszérvézé sé 
 
Szponzori mégkérésé sék 

- 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. 

Ta mogato k:  
- Solyszolg Kft. 
- WARM Kft. 
- Invitel 
- Modulex 
- Sasvári Kft. 
- Gordius Inox 
Az o nzétlén ta mogato k sza ma 2016-ban, 6 sikérés va llalkoza s. 

 
Vira g Lajos a bizottsa g élno ké mégbí za sa bo l Kriss Bé la 
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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 birko za s réndkí vu l o sszététt félké szu lé st igé nylo  sporta g, amély tu kro zo dik az 
égé szsé gu gyi élla ta sban ta masztott igé nyékkél is. O sszététtsé gé miatt nincs az a 
szakémbér, aki mindézt égyédu l a tla thatna  é s kiszolga lhatna , sokkal inka bb szu ksé g van 
égy olyan csapatmunka ra, amélybén jo l méghata rozott ré sztéru léték é s féladatok vannak. 
Ennék koordina la sa t vé gzi az Orvosi Bizottsa g, amélynék 2016-os tévé kénysé gé ro l az 
ala bbiakban szérétné k bésza molni. 
 
Kiéméléndo  a folyamatossa g a va logatott kéréték élla ta sa t illéto én dr. Bakanék Gyo rgy 
szémé lyé bén. Alapvéto  a jo  kommunika cio  é s csapatmunka az Orvosi Bizottsa gban, amély 
mégvalo sult az élmu lt é vbén is, é s amélyét kiva lo an bizonyí tottunk a Klubcsapatok é s Ném 
Olimpiai Su lycsoportok VB égé szsé gu gyi élla ta sa nak mégszérvézé sé vél. Dr. Ménsch 
Ka roly bizonyí totta ra térméttsé gé t a VB élla ta sa nak szakmai szérvézé sbén, mé lto  
ko véto jé E désapja nak. Mé rfo ldko nék tartom a birko za s ira nt élko télézétt, kora bbi 
va logatott kéréttag, jélénlég diététikus szérzo dtété sé t (Ko ro si E va). Hasonlo an fontos a 
szinté n élko télézétt gyo gytorna sz térvbé vétt alkalmaza sa. 
 
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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vérsényzőknél látja él. Ezén kívül égyéni igényék alapján maguk a vérsényzők 
keresik fel a megfelelő(nék ítélt) szakémbért. 

b. 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. 

c. 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. 

d. 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. 

e. 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 

https://unitedworldwrestling.org/person/szabolcs-molnar
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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. Molna r Szabolcs ortopé d-traumatolo gus, PhD a bizottsa g élno ké 
 
 
 


