
 
Elnökségi beszámoló a 2018-as VB szervezés eddigi tevékenységéről 

 
Mint ismert az UWW a 2018-as felnőtt világbajnokságot Budapesten rendezi október 20-28 között. Az 
eseménnyel kapcsolatosan az idei párizsi VB-n a magyar birkózó szövetség egy önálló 20 m2-es 
standdal jelent meg a Bercy csarnokban a nézői főbejárat közvetlen közelében, melyen felhívta a 
figyelmet a jövő évi VB-re.  
 

 
 
A stand elkészítésében segítséget kaptunk a Magyar Turisztikai Ügynökségtől (brossúrák, imázs filmek, 
képek stb) a Földművelésügyi Minisztériumtól (hungaricumok formájában) valamint a Szépművészeti 
múzeum is rendelkezésünkre bocsájtotta Courbet francia festő Birkózók” című képének repróját, ezzel 
is adózva a rendező ország kultúrája előtt. A standot több száz érdeklődő látogatta meg, akik fontos 
infókat kaphattak a jövő évi VB-ről, valamint VB logos ajándéktárgyakat is kaphattak. A standot 
meglátogatta többek között Nenad Lalovic UWW elnök, számos UWW elnökségi tag, a francia 
szövetség elnöke és számos ország vezetője.  
A VB-n a mutatós stand mellett a jövő évi szervező csapat 8 tagja is részt vett a VB első pár napján, 
végigkövetve az előkészületeket az akkreditáció, szállás, szállítás, protokoll, média és egyéb fontos 
területeken. A francia szervezők segítőkészen minden terület vezetőjét és főszervezőt is 
rendelkezésünkre bocsájtották, hogy a legfontosabb kérdéseket tisztázzuk velük. Rendkívül sok 
hasznos és szükséges információt és adatot sikerült gyűjteni a csapatnak a 3 nap alatt. Az esemény 
záróünnepségén a Magyar Birkózó Szövetség hivatalosan és átvette az UWW zászlót, megkezdve ezzel 
a visszaszámlálást a jövő évi VB-re. 
 

 



 
Az esemény szervezését egy a közgyűlésen bemutatandó Szervező Bizottság fogja koordinálni. Az 
eseménynek lesz egy hivatalos közjogi méltóságokból álló fővédnöki tanácsa is. Az operatív munkát 4 
divízióvezető fogja ellátni. A divíziók bontása: Gazdasági-jogi, Marketing- kommunikáció, Verseny és 
eseményrendezés és Biztonság  
A VB szervező Bizottság önálló gazdasági egységként fog működni az MBSZ-en belül, önálló ügyrenddel 
és költségvetéssel. A szervezéshez további irodák bérlése szükséges, egy helységet már sikerült a 
Sportok házában kibérelni (I.em 112), további helységek bérlése folyamatban van.  
A napi feladatok ellátására az idei évben 3 főállású munkatárs felvétele zajlik (irodavezetői, pénzügyi 
és nemzetközi kapcsolattartó), a kiválasztás már megtörtént, október elején állnak munkába az új 
kollégák határozott idejű szerződéssel a jövő év végéig. Megtörtént továbbá a jogi tanácsadó, 
közbeszerzési tanácsadó és a könyvelő cég kiválasztása mely az SZB munkáját segíti. 
A következő hetek munkája lesz a részletes költségvetés kidolgozása a divízió vezetőivel, és a költség 
nemek összesítése után a közbeszerzések kiírása és lebonyolítása a legfontosabb feladat. 
Párhuzamosan természetesen már megtörtént az Aréna, a főbb szálláshelyek lefoglalása és a kondíciók 
kezdeti egyeztetése. 
Október 18-20 között Budapestre látogat 2 napra az UWW 5 tagú csapata, akik a nemzetközi szövetség 
felelősei a különböző területekért. A 2 nap alatt a TV és marketin jogok és feladatok mellett az Aréna 
részletes bejárása és tervezése mellet a versenyprogram fixálása is megtörténik. 
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