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ELNÖKI BESZÁMOLÓ 2018 
 
 

2018-as évet bátran lehet nevezni a magyar birkózósport egyik legsikeresebb évének, hisz 
megrendeztük minden idők legnagyobb és legjobban szervezett világbajnokságát, 
melyeken kiváló eredmények születtek a telt házas Papp László Aréna közönsége előtt. 
Emellett is voltak sporttörténelmi eredményeink hisz először szereztünk érmet az ifjúsági 
olimpián és aranyat a serdülő EB-n.   

A 2017-es évben 35 érmet gyűjtöttek versenyzőink, ez sikerült felülmúlni, hiszen 2018. 
évben 39 érmet szereztünk.  

 
  Felnőtt 
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0 
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2 
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A fenti eredményekből kiolvasható, hogy tradicionális sikerágazatunk a kötöttfogás 
ebben az évben is kitett magáért, az összes megszerzett érem több mint 50%-át ez a 
szakág termelte. A női csapat örvendetesen sok érmet szerzett, különösen a kadet és 
serdülő korosztályban, sajnos a szabadfogásban továbbra is alig szereznek érmet 
versenyzőink.  

Figyelmeztető jel azonban az érmek és sikerek mögött, hogy a kadet és junior korosztály 
továbbra sem teljesít úgy a világbajnokságokon, ahogy az elvárható lenne 6 év KSF 
támogatása után, hiszen ezekben az években több mint 2,5 Milliárd forintot osztott ki a 
szövetség a klubok között. Ezekben a korosztályokban már mutatkoznia kellene a 
továbbosztott pénz eredményének és a klubok erősödésének. 

Versenyrendezés szempontjából az esztendőben mindent vitt a VB szervezése, de kiváló 
felkészülés volt a Győrben megrendezett magyar nagydíj (GP) és U15 EB ahol a szervezők 
már élesben tesztelhették a VB használatos eszközöket és szoftvereket. Mint látható, 10 
sikeres szombathelyi rendezés után a GP áttette székhelyét Győrbe, ahol méltó 
körülmények között tudtuk fogadni a világ birkózóit a minden igényt kielégítő Olimpiai 
Sportpark épületegyüttesében. Mindkét felvezető versennyel ismét bizonyítottuk a kiváló 
szervezési és rendezési képességeinket. Az U15-ös EB-re ellátogatott Tzeno Tzenov az 
európai és Daulet Turlikhanov az ázsiai földrész elnöke is. 

Az év kiemelkedő eseménye az októberi budapesti felnőtt világbajnokság megrendezése 
volt, melyet Nenad Lalovic minden idők legnagyobb és legjobban szervezett 
világbajnokságának nyilvánított. A szervezés rendkívül bonyolult és összetett feladat volt, 
mely során 200 szervező és 350 önkéntes munkáját kellett koordinálni a versenyen és az 
azt megelőző felkészülés során. 

Ezen a világbajnokságon vezette be először az UWW a 10 súlycsoportos, 2 

nap/súlycsoport lebonyolítási formát, melyek nagyban érintették az indulók és kísérők 

létszámát, valamint Magyarországon-tartózkodásuk időtartamát is. A verseny így 9 napra 
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bővült az indulók és a csapat kísérők létszáma pedig mintegy 20 %-kal bővült az előző 

világeseményekhez képest. 

A VB jelszava a „több, mint egy világbajnokság” volt melynek fényében tucatnyi kisérő 

eseményt rendeztünk a fenti kívánalmak elérésére. Ezek az események, rendezvények a 

következők voltak: 

• A VB emlékére különleges 50 Ft-os érme tervezése és forgalomba hozása. 

• „Hidalunk a hídon” marketing kampány világcsúcs beállítással. 

• Elkészült egy főzőkönyv „Így főznek a magyar birkózók” címmel. 

• Kozma István és Keresztes Lajos síremlékének felújítása és felavatása.  

• UWW Hall of Fame gálavacsora Kovács István és posztumusz Keresztes Lajos 

díjazásával. 

• UWW tisztújító kongresszus, 114 ország részvételével. Bacsa Péter az UWW 

elnökségében. 

• Nagyszabású Nyitógála a Kongresszusi Központban híres fellépők előadásában. 

• Médiahajó –esti városnézés a média 100 képviselőjének. 

• Az MBSZ díszvacsora 30 éve Szöulban és 50 éve Mexicóban rendezett olimpia 

tiszteletére. 

• Az 1990 után EB, VB érmet szerző kiválóságaink jutalmazása az elődöntők előtt. 

• Vendégül láttuk a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnökét Thomas Bachot. 

• Ünnepi mise a Szent István Bazilikában Thomas Bach és számos közéleti méltóság 

részvételével. 

• 12 festmény formájában a VB legemlékezetesebb pillanatai megörökítésére. 

• 300 oldalas színes könyv és DVD „Hősök tere” címmel a VB történetét bemutatva. 

A VB szervező bizottsága fő feladatának tekintette az Magyarországon működő 120 
birkózó egyesületének tevékeny bevonását a szervezésbe is és az esemény 
népszerűsítésébe. A szervezőbizottság közvetlen kommunikációs csatornákat alakított ki 
az egyesületek vezetőivel, havi hírlevelekben tájékoztatta őket az aktualitásokról, az 
MBSZ versenyein minden alkalommal roadshow-szerűen a világbajnokság erre a célra 
kialakított installációja, és reklámeszközei jelen voltak. A VB alatt minden klubnak 
lehetősége volt arra, hogy térítésmentesen megtekinthesse a világbajnokság küzdelmeit 
az utazáshoz pedig buszokat biztosítottunk az azt igénylő klubok részére.  

Természetesen az eredmények mellett sem mehetünk el, hiszen versenyzőink a 
következő érmeket és helyezéseket gyűjtötték a hazai közönség előtt, akik 
meghallgathatták a legszebb magyar dalt a himnuszt is Bácsi Péter tiszteletére: 

Bácsi Péter   kötöttfogás 82 kg  I. hely 
Korpási Bálint  kötöttfogás 72 kg  II. hely 
Lőrincz Tamás  kötöttfogás 77 kg  II. hely 
Barka Emese   női szakág 55 kg  III. hely 
Sastin Marianna  női szakág 62 kg  V.hely 
Németh Zsanett  női szakág 76 kg  V. hely 
Kiss Balázs   kötöttfogás 97 kg  V. hely 
Pavlo Olejnik   szabadfogás 97 kg  V. hely 
 

A jövő év 2019. sem múlik el hazai rendezésű világesemény nélkül, hiszen októberben 
Budapesten rendezzük az U23 Világbajnokságot, mely ismét kiváló alkalom lesz, hogy 
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bizonyítsuk a versenyrendezési képességeinket, valamint versenyzőink hazai pályán 
tudjanak ismét versenyezni és remélhetőleg minél fényesebb érmeket szerezni. Ismét 
Győr lesz a helyszíne a hagyományos Magyar Nagydíjnak, ahol ideális körülmények várják 
a versenyzőket és a nézőket, hisz a 2017-es EYOF-ra felépített világszínvonalú helyszín 
épült a városban.  

Örömmel jelenthetem, hogy a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia bokrétaünnepe 
decemberben megtörtént, és a tervek szerint 2019. év végére el is készül az épület. A 
rendezvénycsarnok 9 szőnyeg lerakására alkalmas területtel fog bírni, ahol a magas szintű 
edzések mellett világesemények megrendezésére is alkalmas lesz. Ezáltal megvalósítható 
lesz egy XXI. századi körülményeket nyújtó birkózó centrum mely otthona lehet nemcsak 
a legígéretesebb utánpótlás versenyzőknek, akik klubszíneiket megtartva egész évben itt 
készülhetnek és tanulhatnak, de a válogatottak számára is ideális helyszínt tud nyújtani a 
felkészüléshez.  

A Magyar Birkózó Szövetség elnöksége 2018-ban négy ülést tartott, melyeken fontos 
döntéseket hozott. A meghozott döntések mindegyike határozatszámmal jelölve felkerült 
az MBSZ honlapjára (http://birkozoszov.hu/index.php?menu=112) mely összhangban 
van az elnökség fő célkitűzésével, a transzparencia és az átláthatóság követelményével. 
Nyilvánossá tettük a Kiemelt Edzői Program (KEP) résztvevőit, a Gerevich-ösztöndíjak 
elosztását, a Kiemelt Sportág Fejlesztés (KSF) elosztási elveit és szakosztályi megoszlását, 
a programon belül működő „Ovi program” támogatott szakosztályait és a támogatás 
mértékét, a létesítmény-fejlesztési támogatások nyerteseit és az év végi jutalmak 
összegeit. 

 

A KSF elosztás a 2018-as évben: 

 
A 2018-ban az EMMI-től a sportágra szánt 770 millió Ft-os KSF támogatást a következő 
felosztásban használta fel a szövetség, összhangban a 2020-ig lefektetett fejlesztési 
irányokkal: 
Felnőtt Keretek szakmai munkája: 200.000.000 Ft 
Utánpótlás működtetése: 85.000.000 Ft 
Szervezet-fejlesztés: 45.000.000 Ft 
Egyesületi támogatás: 440.000.000 Ft 
Az egyesületi támogatás elosztási elveit az elnökség fogadta el és megtalálható a szövetség 
honlapján. Ezen feltételek szerint az elmúlt évben 110 egyesület kapott támogatást. 
Folytattuk a célzott ellenőrzéseket, mely során az ellenőreink számos hiányosságra 
világították rá az egyesületeket, a késedelmes elszámolásokért és szakmai 
hiányosságokért pedig pénzügyi büntetéseket elvonásokat is alkalmaztunk. Az 
ellenőrzések ténye megnyugtatta a minisztériumi illetékeseket, hisz fenntartásaik voltak 
a közpénzek ellenőrizetlen áramlásával kapcsolatban. Ennek köszönhetően továbbra is 
meg tudtuk védeni álláspontunkat az EMMI sport államtitkárságán, az egyesületekbe 
juttatott támogatások fontosságáról.  

 

A 2018-as egyéb fontos tények, események: 

 

Az új elnökség vállaltan legfontosabb feladata és célja az átláthatóság megteremtése. 
Ennek jegyében a szövetség honlapján havi rendszerességgel közzétesszük a havi 

http://birkozoszov.hu/index.php?menu=112
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pénzügyi állapotot, az MBSZ összes szerződését és az apparátus juttatásait közzétettük az 
MBSZ honlapján az „üvegzseb” menüpontban. 

Az MBSZ kiemelten kezeli a régi bajnokok tiszteletét, hagyományainak őrzését valamint a 
határon túl élő birkózók segítését. Februárban a Magyar Nagydíjra meghívtuk az összes 
élő bajnokunkat, ahol ülésezett a bajnokok tanácsa, mely azóta is hasznos tanácsokkal, 
javaslatokkal segíti az MBSZ munkáját.  

Az NSKI-val (Nemzetstratégiai Kutató Intézet) kötött 2015-ös szerződés alapján 
támogattuk a határon túli birkózást is. Fő célunk, hogy integráljuk és a magyar birkózás 
részévé tegyük a határon túli magyar állampolgárságú sportolókat is. Közös programként 
meghirdettük az „Egy szőnyegen, egy nyelven –együtt a magyar birkózásért” programot. 
Ebbe illeszkedik szervesen, hogy a tavalyi évtől az MBSZ elnökségének döntése 
értelmében a magyar bajnokságokon, a határon túli magyar állampolgárságú versenyzők 
is indulhatnak. 

Tisztelettel kérem a közgyűlést és a klubok képviselőit, hogy szavazatukkal támogassák 
céljainkat és kérem Önöket, hogy közös erőfeszítéssel tegyük ismét fényessé a magyar 
birkózás csillagát. 
 
 
 Németh Szilárd 
 MBSZ elnök 
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BÍRÓBIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

A bíróbizottság a 2018-as évben két havonta ülést tartott, melyeken a feladataihoz tartozó 

témakörökben hozott döntést, kijelölte a soron következő hónap bíróit a hazai 

versenyekre. Eljárt az év közben felmerült fegyelmi vétségek ügyében, értékelte a 

versenyeken résztvevő bírók munkáját, előterjesztette a bíróküldést a nemzetközi 

versenyekre. 

A 2018. január 20-án Budapesten tartottuk a hagyományos országos bírói értekezletet. 

Az előadások keretében a január 13 és 18 között, a szlovákiai Somorján tartott IS 

kategóriás bírók szemináriumán közölt szabályváltozásokkal kapcsolatos információkat 

mutattuk be a hazai és nemzetközi bíróknak. 

Áprilisban alapfokú bírói tanfolyamot tartottunk, ahol 17 jelentkezőből, 13 bíró sikeres 

vizsgát tett, míg 4 bíró sikertelenül teljesített. 

Április végén lemondott a bíróbizottság elnöki posztjáról Péteri László. 

Szeptembertől új Bíróbizottság dolgozik (Kismóni János, Palásti Tibor, Rögler Gábor, Szél 

Dávid), amelynek célja a bírói munka javítása és fejlesztése mellett, hogy az MBSZ részére 

olyan javaslatokat dolgozzon ki, amelyek hosszútávon erősítik a magyar birkózást. 

A júniusi győri Serdülő EB-n 3 bíró (Sleisz Gabriella, Asztalos Bálint, Makula Tamás) NK 

III és 1 bíró (Szántóné Csánó Zsófia) NK II osztályra tett sikeres vizsgát. Ezt követően a 

Magyar Nagydíjon közel az összes hazai nemzetközi bíró részt vett és megelégedéssel 

dolgozott. 

Júliusban Gyomaendrődön két napos értekezlet alkalmával értékeltük az első fél év 

eseményeit, beszéltünk előadások keretében a szabályokról, gyakorlati bemutatóval 

egybekötve. Videó anyagok elemzésével, Challange szituációk értékelésével 

foglalkoztunk.  

Az októberi budapesti VB-n Péteri László IS kategóriás bíró visszavonult a nemzetközi és 

hazai bíráskodástól. Munkájára továbbra is számítunk a hazai bírók képzésében. 

Nemzetközi bírók listája 2019-ben: 

Palásti Tibor   IS 
Pál Szabolcs   IS 
Kismóni János  I. 
Lőrik Zsombor  I. 
Szél Dávid   I. 
Weisz György   I. 
Tóth János   II. 
Rögler Gábor   II. 
Szabó Bence   II. 
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Szántóné Csánó Zsófia II. 
Asztalos Bálint  III. 
Makula Tamás  III. 
Sleisz Gabriella  III. 
 

2018-ban elért eredmények: 

Nemzetközi: 

• Felnőtt VB, Budapest:    Péteri László, Pál Szabolcs, Palásti Tibor 
• Felnőtt EB Kaspysk:       Pál Szabolcs, Palásti Tibor 
• Junior  VB, Trnava:        Lőrik Zsombor 
• Junior EB Róma    :         Pál Szabolcs 
• U23 VB Bukarest  :         Kismóni János 
• U23 EB Isztambul :         Weisz György 
• Kadet EB Skopje   :         Rögler Gábor 
• Kadet VB, Zágráb  :         Szél Dávid 
• Katonai VB, Moszkva:     Szabó Bence 
• Egyetemi VB, Goiania:    Pál Szabolcs 
• Serdülő EB, Győr: Asztalos Bálint, Makula Tamás, Sleisz Gabriella, Csánó 

Zsófia 
• Veterán SZF VB, Skopje: Weisz György 
• Veterán KF VB, Perm: Szabó Bence 

Hazai: 
Több mint 100 hazai versenyen dolgoztak bíróink. 
A hazai bírók továbbképzése, munkájuk javítása. 
Új hazai bírók bevezetése a versenyeken való tevékenységbe. 
A hazai versenyek nagy részének problémamentes levezénylése.   
 

2019-es célkitűzések: 

• Év elején országos edzői és bírói kongresszus a szabályváltozások tükrében  
• Alapfokú bírói tanfolyam indítása 
• A világversenyeken való sikeres bírói munka. 
• Az U23 VB-n és Magyar Nagydíjon az ide érkező bírók megfelelő szintű ellátása, 

valamint a sportdiplomáciai kapcsolatok erősítése. 
• Hazai versenyek problémamentes levezénylése. 
• A bevezetett sárga /piros lapok utáni szankciók egyértelműsítése. 
• A bíróküldés folyamatának és nyilvántartásának megreformálása. 
• 2-3 új nemzetközi bíró levizsgáztatása. 
• 2-3 bíró előrelépését segítő vizsgáztatása. 
• Nyári bírói 2 napos tábor megszervezése. 
 

 Pál Szabolcs 
 Bíróbizottság elnök 
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Beszámoló a Hagyományőrző Bizottság 2018. évi munkájáról 
 
Terveinkből a 2018. évben a következők valósultak meg: 
 
1. Archiválás 
217 hazai és határon túli birkózó egyesületet regisztráltunk 2017-ben. 23-ról 40-re 
emelkedett az archivált egyesületek száma. A feldolgozás történeti leírásból és számtalan 
egyesületi fotóból áll, köszönhetően a Birkózó Hagyományőrző Facebook csoport 
tagjainak, akiknek ezúton köszönöm meg aktivitásukat és együttműködésüket. A 
feldolgozás folyamatos, 
Dicsőség Mappa 
A sportág nagyjai közül (versenyzők, edzők) már 57 elhunyt, illetve élő legenda életével, 
munkásságával ismerkedhetünk meg. A feldolgozás folyamatos. 
 
2. Élő hagyomány 
A bizottság javaslatára Tanító Lajos munkásságáról az év végi záró banketten 
emlékeztünk meg, aki államtitkári szinten mondott ezért köszönetet. Javaslom, hogy 
hirdessük meg az Év Hagyományőrzője címet melyre 2019-ben Szabados Imrét /Baja/ 
javaslom alapos és elévülhetetlen munkásságáért.    
 
3. Hagyományőrzés 
2017 nyarán Csetényben jártunk Udvardi Attilával, ahol dr. Hernádi Mihály halálának 
50. évfordulójáról emlékezett meg a család, illetve a település polgárai. Elhelyeztük 
sírjánál a MBSZ koszorúját. 
Dr. Hernádi Mihály a MBSZ Déli Kerületének alelnöke volt, aki 108 zsidó foglyot 
menekített ki a téglagyárból, és rejtette el a helyőrségi kórház fertőző osztályán. Ennek 
okán felvettük a kapcsolatot a Holocaust Emlékközponttal, és felvételét kértük az 
embermentők névsorába. Örömmel jelentem, hogy munkánkat siker koronázta, a központ 
elismerte az embermentést és napokon belül felkerül a neve méltó helyére. Idézet a 
levelükből: 
 Kedves Gyula! 
Nagyon köszönöm a megküldött anyagot, Hernádi Mihály neve hamarosan bekerül a 
HDKE online adatbázisába, illetve a leírás kutatható az intézmény gyűjteményében. 
http://hdke.hu/emlekezes/embermentok/embermentok-nevsora 
 
4. Jószolgálat 
Továbbra is keressük a megoldást az elesett, idős birkózók támogatására. 
 
5. Kegyeleti misszió 
Szomorú kötelességünknek eleget téve búcsúztatunk.  
Halottaink: 

1. Csikós Ferenc /SZVSE/            1950…-2017.12.11.       nyugszik: Újszentivány 
2. Kaszala Béla /EVIG/ 
3. Kozics István  /Honvéd Szondy/Soós 
4. Elek Tamás /Csepel SC/ 
5. Albucz Sándor /Nagyrábé Petőfi SE/ 
6. Prunner József /Sziget SC/ 
7. Czinege Imre /UTE/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhdke.hu%2Femlekezes%2Fembermentok%2Fembermentok-nevsora%3Ffbclid%3DIwAR3LmCSViF9h-oRJDtxR0N4ZJKBILTaG-0oig8L5tP9PXj6delcyn5HQs6U&h=AT3YXHin8SA00pFyuMZCZt2A0BqwEV0Jvrdh3sX3G6IB9OTnEiT3D1Ur2Jb3TMaezc5bVNlg8ex7v1PwdXp-3lKUngs4n-5MCyH1bWNl-5iv9j5Nkrja9Bkhk5180FWeNDQLTGK0Vnv-NeF_OLasbf_P75IiaMHM
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8. Kállai Kristóf (2001–2017) posztumusz 
A Kispesti Nehézatlétikai Sportiskola sportolója 2017. november 
16-án, 16 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Az 
utánpótlás korosztály tehetséges birkózója volt, a józsefvárosi 
Losonci Téri Általános Iskolában végzett. A sportiskola olyan 
sportolókat nevel, akik kellő alapokkal felvértezve a nemzeti 
válogatott felé veszik sportkarrierjük irányát. Kristóf is egy 
volt közülük, aki időt és energiát nem kímélve küzdött azért, 
hogy a legeredményesebbek közé tartozzon. 

9. Tőkés János /FTC/Berdo 
10. Rózsa György FTC  
11. Sárosi Tibor Nagykőrös /70./ 
12. Farkas Csaba /FTC/ 
13. Újhelyi László 74. Potisje Kanizsa BE. 
14. Dr. Galla Ferenc TF 
15. Horváth István Vajdaság  /81./ 
16. Patakfalvi Béla /EVIG/ Soós 
17. Sallós Károly / Csepel Autó VSE, Csepel SC / Cseperkáló 
18. Vetró József, a Szolnoki MÁV  
19. Béres Mihály   Evig 
20. Matók János   Szondi SE 
21. Dr. Rádi Dániel Debrecen 
22. Horváth László /Karika/ Orosházi Spartacus 
23. Seres János UTE,Kiskunfélegyháza 
24. Csatlós István Sátoraljaújhelyi Előre Se 

 
6. Sportmúzeum 
Páratlan relikvia gyűjteményünk, Csepelre került. Megkezdtem a Szegfi László 

Sportmúzeum anyagának részletes leltárát: 

Magyar Birkózó Szövetség Gyűjteménye 
Szegfi László Sportmúzeum 
Durva leltár: 

1. Gutman József birkózó  
2 db serleg 
58 db érem 
1./a Gutman József 
15 db érem, emlékplakett 

2. Tóth Gyula birkózó 
9 db érem 
2 db serleg 

3. Dr. Kéki Zoltán birkózó 
1 db zászló 
2 db serleg 
1 db érdemrend 

4. Kaposvár gong birkózó 
5. Polyák Imre birkózó 

1 db váza 
2 db emlékplakett 
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6. Gál Henrik birkózó 
1 db serleg 
1 db váza 
2 db érem 
3 db emlékplakett 

7. Klinga László birkózó 
7 db kitüntetés 
1 db delegációs kártya 
3 db serleg 
1 db váza 
3 db érem 

8. Papp László ökölvívó 
9. Kis László ökölvívó, Kaposvár 
10. Vegyes, Kaposvár birkózó 
11. Dőri András ökölvívó 

1 darab bronz szobor 
12. Szántó László ökölvívó 
13. Folyóiratok 
14. Vegyes, Kaposvár birkózók 
15. Rajczi Károly ökölvívás 
16. Vegyes képek, ökölvívás 
17. Rácz Lajos birkózó 

2 db váza 
2db bajnoki öv 
5db érem 
2 db szobor 
1 db jubileumi emléktárgy 

18. Vegyes birkózó 
19. Dr. Rádi István birkózó 

2 db serleg 
1 db vándordíj (váza) 

20. Maróti István birkózó 
1 db szobor 
2 db emléktárgy 

21. Dr. Hegedűs Csaba birkózó 
1 db serleg 
2 db érem 
5 db emlékplakett 
1 db óra 
1 db kép 
1 db FILA matrica 
2 db FILA delegációs kártya 

22. Vegyes birkózó képek 
23. Vegyes birkózó képek 
24. Lévai Tibor ökölvívás 
25. Vegyes birkózó-ökölvívó  képek 
26. Sike András birkózó 

3 db serleg 
1 db váza 
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1 db dísztál 
1 db szobor 
8 db érem 

27. Vegyes képek 
28. Kovács István birkózó 

4 db serleg 
3 db szobor 
2 db érem 

29. Gáspár Tamás birkózó 
3 db érem 
5 db emlékplakett 
1 db kép 
1 db serleg 
1 db FILA klub tagsági 

30. Papp József birkózó 
31. Kovács László úszó 
32. Vegyes ökölvívás képek 
33. Gurics György birkózó 

1 db serleg 
Pásztor Erzsébet világbajnok, kézilabda 1 db serleg 

34. Birkózó képek 
35. Tóbi József ökölvívó 
36. Vajmi Csaba ökölvívás 
37. Halasi Dániel birkózó 

4 db serleg 
1 db szobor 
2 db érem 

38. Bokor Sándor birkózó 
39. Bokor Sándor motocross 
40. Ivusza István asztalitenisz 
41. Dőri András ökölvívó 
42. Dudás Dániel úszó 
43. Vatulik Lajos ökölvívó 
44. Szegfy László birkózó 

5 db serleg 
10 db érem (EB bronzérem, Stockholm) 

45. Kaposvár serlegek birkózó 
46. Birkózó serlegek Kaposvár 
47. Iratköteg 
48. Kaposvár birkózó serlegek 
49. Iratköteg 
50. Borsós Dávid birkózó 
51. Wágner László ökölvívó 
52. Kovács Bence birkózó 
53. Papp József birkózó 
54. Birkózó képek 
55. Ökölvívó képek 
56. Horváth József kerékpár – Máramarosi János birkózó 

3 tabló 
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1 kép 
57. Dőri András ökölvívó 
58. Növényi Norbert birkózó 
59. Koleszár Gábor birkózó 

5 serleg  
20 érem 
1db réz váza  

60. Majoros István birkózó 
1 darab üvegtál 
1 darab Oscar szobor 
3 serleg 
2 emlékplakett 
5 érem 

61. Növényi Norbert birkózó relief 
62. B. Sándor motocross 
63. Kovács László úszó 
64. Rádi István birkózó érmek 
65. Ökölvívó fényképek 
66. Bóbis Ildikó vívó 

1 emlék serleg 
2 darab érem 

67. Birkózók Kaposvár fényképek 
68. Fényképek, oklevek 

14 kép 
69. Geiger András röplabda 

1. 4 serleg  
2.  2 darab emléktárgy  
3.  21 érem   
4.  1 darab zászló   

70. Birkózók Kaposvár 
1. 7 darab serleg 
2. 34 érem 
 

71. Matura Mihály birkózó 
1. darab baráti plakett 2. 5 darab érem 3. 3 darab emlékplakett 

72. Domján Tamás asztalitenisz 
1. 5 db. serleg 2. 1 darab Las Vegas díj 3. 14 érem 

73. Kalmár József ökölvívás 
1. 1 váza 
2. 2 darab emléktárgy 
3. 1 pár mini bokszkesztyű 
4. 20 darab érem 

74. Papp Béla ökölvívás 
1 pár mini boxkesztyű 
2 darab emléktárgy 
7 darab érem éremdobozban 
1 db gong 
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75. u.a. mint a 4. 
1 darab gong 
1 darab gong ütő 
1 db stopper 
1 db síp 

76. Asztalitenisz vegyes, Rák István 
77. Papp József birkózó oklevelek 
78. Szegfy László sportmúzeum portré 

1. 1 darab portré 
 

79. Inkei Tibor ökölvívás 
1.2 darab váza 2.  1 darab serleg 3. 28 érem 3. 9 emlékplakett 

80. Pataki Fanni úszó 
1. 3 darab serleg    
2.  3 darab emléktárgy   

81. Jelvény gyűjtemény 
82. Plakát 
83. 9 db tabló  
84. Rák István asztalitenisz  

1. 6 darab érem 
2. 2. 2 serleg 
3.  1 váza 

 
Köszönetemet fejezem ki Rigó Attilának a gyűjtemény eddigi gondozásáért és a gondos 
csomagolásért, a gyűjtemény egyetlen darabja sem sérült.  
 
Közéleti tevékenység: 
Udvardi Attila bizottsági taggal számos megemlékezésen vettünk részt, így a Kozma 
István és Keresztes Lajos emlékmű avatáson illetve  a Polyák Imre emlékmisén és 
koszorúzáson. A Mesterek és Bajnokok Tanácsa tiszteletbeli tagjaként részese lehettem a 
győri Grand Prix-nek.  Elért eredményeinket továbbra is folyamatosan közzétesszük az 
egyik megosztó felület Birkózó Hagyományőrző oldalán.  
 
Terveink: 2019-ben önálló birkózó weboldalt szeretnénk beindítani. 
 
 
 Mészáros Gyula 
 Hagyományőrző Bizottság elnöke 
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Beszámoló a Jogi- Átigazolási és -Fegyelmi Bizottsága 2018. évi munkájáról 

 

1. Szervezeti kérdések: 

A 2018. évben előkészítettük az Alapszabály átfogó módosítását, melyet a 2019. március 
29-én megtartott közgyűlésünk egyhangú döntéseivel elfogadott. 

Az elfogadott alapszabály lehetővé teszi a hatékonyabb működést úgy, hogy a 
változatlanul jelentős számú elnökség a demokratikus kontrollszerepét megtartja a 
közgyűlések közötti időszakban is. 

A korábban A 2018. évi világbajnokság szervezésével összefüggő strukturális alapszabályi 
rendelkezések jól vizsgáztak, a Szervező Bizottság jól és hatékonyan végezte munkáját.  

Elmondható, hogy a VB szervezetének működése és Szövetségünk más szervezeti és 
munkaegységeivel való kapcsolata szervesen és problémamentes módon valósult meg. 

Tekintettel arra, hogy a költségvetés által folyósított támogatás elszámolási határideje 
2019. április hónapra módosult, a Szervező Bizottság jogi kerete– a Bizottság működése 
is – ehhez igazodva ér véget. 

 

2. Peres Ügyek: 

Szövetségünk elleni peres eljárások lezárultak, jelenleg nincs peres ügyünk. 

 

3. Fegyelmi ügyek: 

A fegyelmi ügyet három esetben tárgyalt a Bizottság. Az eljáró fegyelmi bizottság fegyelmi 
döntései első fokon jogerőssé váltak, illetőleg egy esetben az eljárást megszüntettük. 

Megállapítható, hogy fegyelmezetlenségekből adódó normaszegések, legalábbis súlyukat 
tekintve örvendetes tovább csökkentek, inkább figyelmetlenség, esetleg hanyagság, vagy 
hirtelen – bizonyos fokig méltányolható - „versenyláz” okozta ügyben kellett fegyelmi 
döntést hoznunk. 

A Bizottság döntéseit a sportolók és sportszervezetek fegyelmezetten tudomásul vették, 
azt méltányosnak és arányosnak találták. 

 

4. Szabályzatok: 

A Sporttörvény előírásainak megfelelően előkészítettük a sportolói bizottság 
létrehozásának jogi kereteit. A MOB ajánlásait is figyelembe véve a bizottságban 
fokozottan érvényesíteni kell a sportolók, kiemelten a női versenyzők hatékony 
részvételét a döntéshozatalban. A Sportolói Bizottságot a tisztújító közgyűlést követően, 
2019. évben létrehozzuk.  

 

 Dr. Kökény Zoltán 
 a bizottság elnöke 
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Marketing Bizottság 2018. évi beszámolója 
 
Összegzés: A marketing bizottság munkája a 2018. évben kiterjedt minden olyan jellegű 
tevékenységre, ami a magyar birkózás népszerűsítését, elismertségét, valamint a Magyar 
Birkózó Szövetség munkáját támogatja annak érdekében, hogy hazai és nemzetközi 
szinten minél sikeresebb és elismertebb legyen. Ennek eredményeképpen az elmúlt 
évben számos sportrendezvény szervezésében, a szponzortevékenységek és szponzori 
kapcsolatok felkutatásában, és meglévő piaci lehetőségek kihasználásában szerepet 
kapott és vállalt a marketing bizottság is. Tevékenységünket szorosan együttműködve 
végezzük az MBSZ média bizottságával, mivel számos szinergiát együttesen tudunk 
eredményesen kihasználni. A 2018. évet kiemelten kezeltük, mivel a hazai rendezésű 
októberi felnőtt Világbajnokság hatalmas felelősség és lehetőség volt a fent említett célok 
elérése érdekében.  
 
A marketing tevékenység operatív munkáját 2018-ban is Kriss Béla koordinálta, szerepe 
az év során különösen felértékelődött, mivel a budapesti felnőtt Birkózó Világbajnokság 
(továbbiakban: Világbajnokság) versenyigazgatója és az esemény szervezőbizottságának 
tagja is lett. A marketing feladatok professzionális ellátása érdekében a Sterncom 
reklámügynökséggel, valamint az MBSZ-szel már évek óta kapcsolatban álló Világi 
Péterrel a Világbajnokság és az MBSZ PR igazgatójával közösen dolgoztuk ki az éves 
marketing és PR stratégiát, a rendezvények lebonyolításához pedig a Bo Event 
rendezvényszervező társaságot vontuk be. Az MBSZ közösségi médiafelületeinek 
tartalomgenerálását pedig Tollár Dániel jelenleg is aktív birkózóra bíztuk.  
 
Elért eredmények:  
• az MBSZ és a magyar birkózó válogatott arculatának továbbfejlesztése 
• MBSZ kiadványok szerkesztése, kiadása és terjesztése (Karfiolfül magazin) 
• új támogatói és együttműködési megállapodások kötése (Danubius Hotels Group, 

Budapest Bank, Volánbusz, Endo Plus Service, Lillafüredi Ásványvíz, Adidas, 
Minibud, Robinson étterem) 

• médiapartneri együttműködéseket kötése (Sláger FM, M4Sport, Nemzeti Sport, 
Origo.hu), 

• közösségi médiafelületeket kezelése (Facebook, Instagram) 
• MBSZ által szervezett rendezvények szervezésének támogatása, (Polyák Imre 

Magyar Nagydíj) 
• birkozoszov.hu weboldal mellett a budapestwrestling2018.com weboldal 

elindítása, 
• a Világbajnokság kisérőrendezvényeinek megszervezése, 
• marketinginstallációk beszerzése (szponzorfalak, Rollup és Popup falak)  
• Kozma István Magyar Birkózó Akadémia népszerűsítése  
 
Összességében elmondhatjuk, hogy az év során kitűzött célokat elértük, hiszen egyrészt 
minden idők legjobb világbajnokságának a lebonyolításában mi is szerepet kaptunk, 
másrészt pedig a magyar birkózó sport a 2018-as év sikereit és eredményeit eddig nem 
látott módon sikerült közvetítenünk a hazai is nemzetközi közvélemény felé.  
 

Virág Lajos 
Marketing Bizottság 

elnök 
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A Sajtóbizottságának 2018-as beszámolója 
 
 
A Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) sajtómunkája a 2015-ös megújulás, XXI. századivá 
alakítás után, a felmerülő nehézségek ellenére folyamatosan igyekezett a sportág imázsát 
javítani, híreinket, információinkat minél több fórumon minél nagyobb tömegekhez 
eljuttatni. 2018-ban pedig eljött a lehető legnagyobb feladat, a hazai rendezésű 
világbajnokság médiatevékenységét kidolgozni és a leghatékonyabban végrehajtani. 
 
Ami az állandóságot, egészen pontosan állandó megjelenési fórumainkat illeti, kollégáink 
magas szinten végezték a munkájukat a szövetség honlapján (birkozoszov.hu), facebook 
oldalán, az M4 Sport közszolgálati csatornán adásba kerülő televíziós magazinunkban, 
illetve a Karfiolfül magazinban. Utóbbi 2018-as számának a fókuszába érthetően az 
októberi vb felvezetését helyeztük, a következő pedig, noha a munka dandárját még az 
óévben végeztük, 2019 januárjában jelent meg, természetesen a csodás világbajnoksággal 
a középpontban. A magazin, ahogy eddig, eljutott birkózótársadalom tagjain kívül a 
sportvezetéshez, a médiapartnereinkhez, támogatóinkhoz, a többi sportági szövetséghez, 
a tördelési és nyomtatási költség mellett pedig a tartalomszolgáltatást és a szerkesztést a 
sajtóbizottság tagjai továbbra is külön ellenszolgáltatás nélkül végezték. 
 
Az MBSZ vezetése a külső médiakapcsolatok megreformálását is zászlajára tűzte, ennek 
folyományaként 2018-ban is hozzásegített néhány szakújságírót ahhoz, hogy a sportág 
különböző nagy eseményein, például a győri Magyar Nagydíj, Polyák Imre-
emlékversenyen, illetve a kaszpijszki Európa-bajnokságon részt vehessen. A magyar 
médiavilág túlnyomó részével kialakított jó kapcsolat tovább élt a nyomtatott, az online- 
és az elektronikus médiumok területén egyaránt. Rendszeres hírleveleink jellemzően 
megjelentek a különböző orgánumokban az egyéb, saját készítésű cikkek, riportok, 
anyagok mellett, s ez a helyzet csak javult a hazai rendezésű világbajnokságnak, s 
megnövő aktivitásunknak köszönhetően. 
 
A sajtóbizottság az üléseit általában az eddigiekhez hasonlóan egy-egy konkrét feladattal 
kapcsolatban tartotta meg (Karfiolfül magazinba ötletelés, illetve feladatok kiosztása, 
Magyar Nagydíj műsorfüzetének megtervezése, kommunikációs stratégiai akciók 
tervezése, vb-kiadványok megtervezése stb.). A bizottság felállása: Deák Zsigmond elnök, 
Deák Horváth Péter, Elek Sándor, Martin Gábor, Tollár Dániel, Tomka Tivadar – tagok. A 
világbajnokság kapcsán csatlakozott hozzánk Iglói-Nagy István, a vb sajtófőnöke, Világi 
Péter, a vb PR-vezetője, Kolozsi Ildikó, a vb sajtóközpontjának irányítója és Róth Tamás 
fotós, mindannyiukkal gyümölcsöző emberi és munkakapcsolatot alakítottunk ki. Iglói-
Nagy István más irányú elfoglaltságai miatt a nyár végén lemondott megbízatásáról, Világi 
Péter így kettős feladattal vitte tovább a sajtóügyeket Deák Zsigmonddal karöltve. Új 
fórumként bekapcsolódott a sportági vérkeringésbe a világbajnokság honlapja és 
facebook oldala. 
 
A vb előzetes médiamunkája során országszerte több mint hatvan egyéb sporteseményen 
– például a székesfehérvári öttusa Európa-bajnokságon, a győri serdülő birkózó Eb-n és a 
lovasoknál a 96. Magyar Derbyn a Kincsem Parkban –, hét kulturális rendezvényen, négy 
konferencián népszerűsítettük az eseményt. Négy kiemelt médiatámogatóval és 
tizennyolc további médiapartnerrel dolgoztunk együtt, több ezerre tehető a vb-ről szóló 
tévés, rádiós, nyomtatott és internetes médiumokban megjelent anyagok száma. A 

http://birkozoszov.hu/
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rendezvény ideje alatt kilenc napon át napi tíz órában volt televíziós közvetítés a vb-ről a 
közszolgálati sportcsatornán, az M4 Sporton, több mint ezer tévé- és rádióreklám futott a 
különböző csatornákon, több száz óriásplakát volt látható országszerte. A vb egyik 
kísérőrendezvényeként Médiahajót indítottunk, amelynek nagyszerű visszhangja volt a 
külföldi kollégák között. A sajtóközpont magas színvonalon dolgozott, segítve a mintegy 
négyszáz akkreditált újságíró munkáját. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a vb a médiamunka 
terén is sikert aratott. 
 
Az MBSZ a sajtóbizottság javaslatára 2015-ben Médiadíjat alapított, amelyet a 2018-as 
birkózókarácsonyon Kolozsi Ildikó és Tomka Tivadar kapott meg. A 2017-eshez 
hasonlóan a 2018-as Év sportolója díjátadó gálán (2019 februárjában) ötletünkre és a 
hasonló megjelenéseknél jóval kedvezményesebb áron újra támogatóként vehetett részt 
az MBSZ, mint az októberi budapesti világbajnokság rendezője. Szerencsére a díjazottak 
között is ott lehetett sportágunk egy-egy képviselője, a férfiaknál Bácsi Péter második, az 
edzőknél Sike András kötöttfogású szövetségi kapitány harmadik lett. Mivel a Magyar 
Sportújságírók Szövetsége tagjai szavaztak, mondhatjuk, az eredmények mellett 
médiamunkánkkal is meggyőztük a kollégákat, hogy vegyék figyelembe a birkózást, a 
birkózókat. 
 
Hasonlóra törekszünk 2019-ben is, noha a sajtókommunikációs büdzsé alakulása miatt 
néhány kipróbált kollégánkra anyagi okok miatt sokkal kevésbé számíthatunk a jövőben. 
 
 
 Deák Zsigmond 
 Sajtóbizottság 
 elnök 
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Szakmai Bizottság 2018. évi beszámolója 

 

Szakmai bizottsági tagok 

Gulyás István, Gyöngy Attila, Hajdú Imre, Katona Géza, Lakatos Attila, Losonci Ottó, Martin 
Gábor, Mátyás Gábor, Mester Lajos, Repka Attila, Sastin Marianna, Széles József, Szőnyi 
János, Tóth István, Ubrankovics Csaba, Komáromi Tibor, 

Meghívottak 

Simita Zsolt, Puksa Ferenc, Kovács István, Balogh Vilmos, Märtz József 

 

A Szakmai bizottság három alkalommal tartotta üléseit a 2018-as évben az alábbi 
témákat tárgyalta: 

 

1. Puksa Ferenc tájékoztatta a szakmai bizottságot a Dorogon megtartott 
mezvizsgáról.  

2. A szakmai bizottság a 2018. évi Extraliga, NBI és NB II. csapatbajnoki rendszert 
tárgyalta. Kovács István ismertette a csapatbajnoki ülésen meghozott döntéseket.  

3. Sike András javasolta, hogy a minősítési versenyek neve minősítő verseny legyen.  

4. Losonczi Ottó javasolta, hogy a nevezések ne a verseny hetén szerda éjfélig legyen, 
hanem a verseny előtt egy héttel szerda éjfélig.  

5. A szakmai bizottság kisorsolta a 2018. évi NB II. csapatbajnokság csoportjait. NB II. 
csapatbajnokságra 15 csapat nevezett 7 csapat keleten, 6 csapat nyugaton és 2 
csapat Budapestről.  

6. Az Utánpótlás leány és diák leány csapatbajnokságok 2018-ban. A szakmai bizottság 
a 2018. évi utánpótlás leány és diák leány csapatbajnokságok kiírását tárgyalta. Az 
utánpótlás leány csapatbajnokság ugyan abban a rendszerben lesz lebonyolítva, 
mint a fiú utánpótlás csapatbajnokság. Ezen kívül bele kerül a kiírásba, hogy „Az év 
közbeni kedvezményes igazolással /iskola váltás/ átigazolt versenyző, valamint az 
új leigazolások saját játékosként szerepelhetnek. 

7. Az Utánpótlás csapatbajnokság szabadfogásban és kötöttfogásban 2018-ban. A 
bizottság a 2018. évi Utánpótlás fiú csapatbajnokságot tárgyalta kötött és 
szabadfogásban. A bizottság a tavalyi évhez hasonlóan szeretné, ha megrendezésre 
kerülne az UP. csapatbajnokság az UWW súlycsoportokkal: 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 
110, +110 kg. 

8. A 2018. évi Felnőtt Női Liga Csapatbajnokság. A bizottság az újonnan bevezetésre 
kerülő Felnőtt Női csapatbajnokságot tárgyalta, melynek kiírását Martin Gábor és 
Simita Zsolt elkészített. A kiírásban apróbb változtatásokat kért a bizottság, melyek 
a következők. A női csapatbajnokság csak legalább 3 egyesület nevezése esetén 
kerül megrendezésre. A versenyért járó olimpiai pontok pedig a következők. Az első 
helyezett csapat minden induló egyesület után x 10 ponttal kap. Pl. Abban az 
esetben, ha 5 egyesület indul akkor 50 pont. A többi helyezések mindig 5 ponttal 
csökkennek. 

9. Losonczi Ottó javasolta, hogy a diák I és diák II. korosztályban ne legyenek régiós 
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edzőtáborok. Itt több vita alakult ki és megoszlottak a vélemények.  

 

10. Beszámoló a budapesti birkózó világbajnokságról. 

11. A szakmai bizottság meghallgatta a szakágvezetők beszámolóját a budapesti 
világbajnokságról. Először Ritter Árpád majd Gulyás István és a legvégén Sike 
András tartotta meg a beszámolóját. A szakmai bizottság gratulált a 
szakágvezetőknek az elért sikerekhez és a beszámolókat elfogadta. 

12. Ismét az Utánpótlás leány és diák leány csapatbajnokságok 2019-ben. A szakmai 
bizottság a 2019. évi utánpótlás leány és diák leány csapatbajnokságok 
súlycsoportjainak változtatását tárgyalta. Ezen kívül az összes csapatbajnokságon 
kéri a bizottság az esetleges visszalépéseknél a pozitív pontok bevezetését, úgy, 
hogy ha szabadfogású mérkőzésen történik a visszalépés akkor 10 technikai pontot 
kapjon az az egyesület, aki ellen visszaléptetik a versenyzőt a kötöttfogású 
mérkőzéseken pedig 8 technikai pontot. 

13. A 2019. évi válogatási elvek. A 2019. évi felnőtt és utánpótlás válogatási elveket 
tárgyalta. Ezt a bizottság nagyon sokáig tárgyalta, de a végére sikerült az elnökség 
elé elkészíteni egy javaslatot mindegyik korosztályban.  

 

A bizottság elvégezte a feladatát és csak olyan kérdésben foglalt állást, amelyben a 
rendszer működése megkívánta a változtatást. 

 

 

 Komáromi Tibor 
 Szakmai Bizottság elnöke 
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ORVOSI BIZOTTSÁG 2018. évi beszámoló 
 

Összefoglalás: A birkózás rendkívül összetett felkészülést igénylő sportág, amely 
tükröződik az egészségügyi ellátásban támasztott igényekkel is. Összetettsége miatt 
nincs az a szakember, aki mindezt egyedül átláthatná és kiszolgálhatná, sokkal inkább 
szükség van egy olyan csapatmunkára, amelyben jól meghatározott részterületek és 
feladatok vannak. Ennek koordinálását végzi az Orvosi Bizottság, amelynek 2018-os 
tevékenységéről az alábbiakban szeretnék beszámolni. 

Kiemelendő a folyamatosság a válogatott keretek ellátását illetően dr. Bakanek 
György személyében. Alapvetően jó a kommunikáció és a csapatmunka az Orvosi 
Bizottságban, amely megvalósult az elmúlt évben is. Dr. Mensch Károly és édesapja, a 
Bizottság korábbi vezetője oszlopos tagjai tevékenységünknek, akikre bármikor 
számíthatunk. Fontos csapattagokkal bővültünk Sarnyai Ákos oxyológus dr és Gáspár 
Krisztián bőrgyógyász dr személyében. Sarnyai dr vajdasági magyarként korábban a 
Szerb felnőtt válogatott tagja volt. Ő sportorvosi szakvizsgára készül és terheléses 
cardiológiai vizsgálatokban járatos szakember. Gáspár dr korábbi egri birkózó, volt 
utánpótlás válogatott, aki bőrgyógyászati téren segíti tudásával munkánkat. 
Mérföldkőnek tartom a birkózás iránt elkötelezett, korábbi válogatott kerettag, 
jelenleg dietetikus szerződtetését (Kőrösi Éva). Hasonlóan fontos a szintén 
elkötelezett gyógytornász segítsége, aki az OSEI keretein belül segédkezik: Bacskai 
Katalin. 
 
1. Válogatott keretek, Dr. Bakanek György – a részletes tájékoztatás Bakanek dr küldi: 

a. Főállású masszőrök: Hadi Gergely és Vass Zoltán 
b. Teljesítmény élettani vizsgálatok: Kovács Péter 
c. Dietetikai tanácsadás a kiemelt versenyzőknek – amelynek keretein 2017-ben 

változtattunk Kőrösi Éva szerződésével. 
 

2. Hazai Birkózók ellátása 
a. Sérülések, illetve egyéb igények alapján fellépő ellátást részben Bakanek dr. a 

válogatott versenyzőknek, részben Molnár dr. a válogatott vagy nem 
válogatott versenyzőknél látja el. Ezen kívül egyéni igények alapján maguk a 
versenyzők keresik fel a megfelelő(nek ítélt) szakembert. 

b. Bacskai Katalin személyében a birkózókkal foglalkozó gyógytornász 
foglalkozik főállásban az OSEI-ben. A proprioceptív funkcionális edzésben 
elért eredményei alapján megbízták az OSEI ilyen irányú programjának 
vezetésével.  

c. Kőrösi Éva dietetikus, aki jelenleg fő profilban élsportolókkal foglalkozik, 
felnőtt kerettag birkózó volt. Még a 2017-es év eredménye, hogy a válogatott 
mellé szerződött és a birkózásból vett kitartásával és eltökéltségével 
segítette élversenyzőink felkészülését. Végre a sportág iránt elkötelezett, 
azt ismerő szakember került a birkózókhoz. Tevékenységét aktívan végzi és 
rendületlenül halad előre a magas színvonalú ellátás megvalósításában 2018-
ban és remélhetőleg a későbbiekben is. 

d. A 2018-as év kiemelkedő eseményei: 
• Versenyek egészségügyi ellátás 

o Schoolboys European Championship, 2018. június 15-17. Győr. 
o Magyar Nagydíj, 2018. június 22-24. Győr. 
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o Felnőtt Birkózó Világbajnokság, 2018. október 20-28. Budapest. 
• Testnevelési Egyetemen egy Birkózás munkacsoport létrehozása (Dr. 

Barna Tibor, Farkas Gábor és Dr. Molnár Szabolcs). 
• Munkacsoport létrehozása (Tomin Márton, Bacskai Katalin és Dr. 

Molnár Szabolcs) a Debreceni Egyetem Biomechanikai Laboratórium és 
a Budapesti Műszaki Egyetem részvételével: SAVE OLYMPIC 
WRESTLERS - Development of UWW approved mat mechanical 
properties to improve safety of the athletes. Támogatás az UWW 
részéről 100 000 EUR. 

 
3. UWW, Dr. Molnár Szabolcs 

a. Nemzetközi Versenyek Biztosítása: 
• Schoolboys European Championship, 2018. június 15-17. Győr, 

Magyarország. Medical Delegate of the UWW 
• World Wrestling Championship, 2018. október 20-28. Budapest, 

Magyarország. Medical Delegate of the UWW 
b. A Nemzetközi Birkózó Szövetség Orvosi Bizottságának a tagja. 

https://unitedworldwrestling.org/person/szabolcs-molnar 
c. ESSKA-ESMA Executive Board Member  

https://www.esska.org/mpage/AboutESMA 
d. ESSKA-ESMA felkérés az „Injury and Health Risk Management in Sports – 

A handbook for decision making” könyvbe a Birkózás fejezet megírására. 
 

4. Tudományos tevékenység: 
a. Előadás: 

• Molnár Sz.: Olimpikonok ellátása reumatológiai szempontból. 
Meghívott előadó. DROP7, Debreceni Reumatológiai Oktatási Program. 
Interdiszciplináris Fórum. Reumatológia-immunológia összefüggései az 
ortopédiával, traumatológiával, sportorvoslással és geriátriával. 
Debrecen, 2018. március 22-24. 

• Molnár Sz: Health Service in UWW Championships. Presentation in the 
World Wrestling Championship, Referee Meeting, Budapest, 2018. 
Október 19. 

 
5. Jövőkép: 

a. Az Olimpia ciklus 3. évi követelményeihez való igazodás és megfelelés. 
b. Honvéd Kórházzal való egyezség: a válogatott és Honvéd sportolóinak soron 

kívülisége. Kiváló kezdeményezés és biztató támogatás mindenki részéről. 
c. További szakemberek bevonása.  
d. A tervezett Kozma Birkózó Akadémia sportegészségügyi ellátásában 

szerepvállalás. 
 
 
 

 Dr. Molnár Szabolcs 
 Orvosi Bizottság elnöke 
 

 

https://unitedworldwrestling.org/person/szabolcs-molnar
https://www.esska.org/mpage/AboutESMA
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2018 BIRKÓZÓ VILÁGBAJNOKSÁG BUDAPEST 

 

2016-ban döntött úgy a Nemzetközi Birkózó Szövetség a továbbiakban UWW, hogy 

Budapest kapja meg a 2018-as felnőtt birkózó világbajnokság rendezési jogát mindhárom 

szakágban, (szabadfogás, női birkózás és kötöttfogás). Budapest immár harmadszor kapta 

meg az összevont VB rendezést, hiszen 2005-ben és 2013-ban is hazánk adott otthont 

ennek a kiemelt eseménynek. A kétezres évek előtt szintén 3 szakági világbajnokság 

zajlott hazánkban, tehát elmondható, hogy Magyarország gyakorlott házigazda ekkora 

világesemények terén is. Az esemény beillett a kormány azon törekvésébe, hogy minden 

olimpiai sportág rendezze meg a felnőtt világbajnokságot hazánkban, bizonyítva ezzel 

hazánk érettségét egy esetleges olimpiai pályázathoz. 2017-ben zajlott a vizes és a judo 

VB, 2019-ben pedig 4 sportág (asztalitenisz, vívás, kajak-kenu, öttusa) világeseménye lesz 

hazánkban. 2023-ban pedig az atlétikai VB-t rendezik Budapesten. 

2017 októberében a Magyar Birkózó Szövetség a továbbiakban MBSZ elnöksége döntött 

és létrehozta a budapesti birkózó világbajnokság szervezőbizottságát, melynek tagjai 
részben az MBSZ kötelékéből kerültek ki, részben kívülről igazoltak a szervezők közé. 

Az SZB tagjai a következő személyek voltak: 
Németh Szilárd Elnök 
Bacsa Péter Operatív igazgató 
Farkas Tibor Igazgató 
Dr. Babics Sarolta  Pénzügyi vezető 
Horváth József Biztonsági vezető 
Dr. Stocker Miklós EMMI delegált 
Märtz József Teljesítés igazolásért felelős tag 
 
Az SZB mellett egy 20 fős operatív csapat is működött, mely hetente tartotta üléseit és 

végezte az SZB által meghatározott feladatok végrehajtását. A VB irodában 3 munkatárs 

végezte munkaviszonyban a napi feladatokat, mellettük megbízási jogviszonyban 

tevékenykedő vállalkozók és cégek hajtották végre a rájuk osztott részfeladatokat (jogi, 

könyvelési, közbeszerzési, marketing, sajtó stb.). A feladatok ellátására a Sportok házában 

2 külön irodát bérelt a szervező bizottság.  

A szervezőbizottság létrejötte után azonnal döntött a törvényileg előírt közbeszerzési 

eljárások szükségességéről, és 2 nagy közbeszerzési pályázatot hirdetett meg, melynek 

győzteseivel végeztette el az abban leírt feladatokat. A marketing témában kiírt 

közbeszerzést a Stern.com Kft nyerte a verseny lebonyolítására kiírt pályázatot egy 4 tagú 

konzorcium (tagjai: IRUB Kft, Pannonsport Kft, Preventív-Security Kft, Multeam 360 Kft) 

nyerte meg. A pályázatok, a kiírás teljes egészében fent van az MBSZ weboldalán az 

átláthatóság jegyében. 

Ezen a világbajnokságon vezette be először az UWW a 10 súlycsoportos, 2 

nap/súlycsoport lebonyolítási formát, melyek nagyban érintették az indulók és kísérők 

létszámát, valamint Magyarországon-tartózkodásuk időtartamát is. A verseny így 9 napra 

bővült az indulók és a csapat kísérők létszáma pedig mintegy 20 %-kal bővült az előző 
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világeseményekhez képest, mely jelentősen növelte a szállás, étkezés, bérleti díjak stb. 

költségeit. 

Az MBSZ elnökének kifejezett kérésére a szervezés során a szervezőbizottság figyelembe 

vett országimage-építési szempontokat, valamint a kívánalom volt a világbajnokságra 

érkező sportolók, résztvevők, újságírók és nézők „magyaros” vendéglátása is. A jelszó a 

„több mint egy világbajnokság” volt melynek fényében tucatnyi kisérő eseményt 

rendeztünk a fenti kívánalmak elérésére. Ezek az események, rendezvények a következők 
voltak: 

• A VB emlékére különleges 50 Ft-os érmét terveztünk az MNB-vel közösen, mely 

során 2 millió db birkózó emblémás érme került kereskedelmi forgalomba.  

• A versenyzők és szervezők részére egyedi, nyilvános pályázaton kiválasztott 

sportolói, illetve formaruha készült. 

• Elkészült egy főzőkönyv „Így főznek a magyar birkózók” címmel melyben 40 régi és 

jelenlegi bajnok, sportvezető receptje és élettörténete elevenedik meg. 

• Elkészült Kozma István és Keresztes Lajos síremléke, melyet ünnepélyes keretek 

között avattunk fel.  

• Megrendeztük az UWW Hall of Fame gálavacsorát, mely során a 21 kitüntetett közül 

két magyar híresség is méltó helyre került: Kovács István és posztumusz Keresztes 

Lajos.  

• Az UWW itt tartotta tisztújító kongresszusát, melyen 114 ország képviseltette 

magát. A tisztújításon Bacsa Péter az MBSZ ügyvezető alelnöke is bekerült az UWW 

22 tagú legfőbb döntéshozó testületébe. 

• A Kongresszusi Központban Szabó László rendező egy egyórás birkózás történeti 

utazást varázsolt a színpadra, híres fellépők (Rippel fivérek, Nika, stb.) előadásában. 

• A média munkatársait budapesti sétahajózáson láttuk vendégül, ahol az esti fénybe 

csodálhatták meg fővárosunk nevezetességeit. 

• Az MBSZ díszvacsora keretében emlékezett meg a 30 éve Szöulban és 50 éve 

Mexicóban rendezett olimpia résztvevőiről, ahol minden résztvevő emlékérmet 

vehetett át. 

• Az elődöntők utáni szünetekben a Papp László Aréna színpadán az 1990-es és 2000-

es évek EB és VB-n éremszerző magyar kiválóságait jutalmaztuk.  

• Vendégül láttuk a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnökétThomas Bachot. 

• A zárónapon a Szent István Bazilikában ünnepi szentmisét tartattunk az esemény 

tiszteletére, melyen részt vett Thomas Bach és számos közéleti méltóság is. 

• Az esemény utáni New York Palace-ban tartott ünnepélyes záróbanketten 200 

vendég előtt jelentette ki Nenad Lalovic az UWW elnöke, hogy ez volt minden idők 

legjobb, legszínvonalasabb világbajnoksága.  

• 12 festmény formájában – Adorján Attila festőművész alkotásai nyomán - 

megörökítettük a VB legemlékezetesebb pillanatait, melyről egy színvonalas album 

is készült. 

• Elkészült egy 300 oldalas színes könyv „Hősök tere” címmel a VB történetét 

bemutatva, valamint egy DVD is készült feldolgozva a VB eseményeit. 
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a VB szervező bizottsága fő feladatának tekintette az Magyarországon működő 120 

birkózó egyesületének tevékeny bevonását a szervezésbe is és az esemény 

népszerűsítésébe. A szervezőbizottság közvetlen kommunikációs csatornákat alakított ki 

az egyesületek vezetőivel, havi hírlevelekben tájékoztatta őket az aktualitásokról, az 

MBSZ versenyein minden alkalommal roadshow-szerűen a világbajnokság erre a célra 

kialakított installációja, és reklámeszközei jelen voltak.  

Nagyköveti rendszert alakítottunk ki, melynek tagjai részt vettek minden MBSZ és minden 

sajtónyilvános eseményen. Az egyesületek bevonásával valósult meg több olyan promóció 

mely során a szervezők új területeken mutatták be a birkózást és a közelgő 

világbajnokságot. Ilyen kalandozások során jutottunk el a Kincsem parkba a 96. Magyar 

Derby-re, valamint a József Attila színház több eseményére. Az egyesületekkel való 

együttműködés legnagyobb sajtófigyelmet kapott és legsikeresebb együttműködése volt 

a „Hidalunk a hídon”, melyből nemzetközi hírű rekordbeállítás kerekedett. 

A 2018-as felnőtt birkózó Világbajnokság nemcsak az év legnagyobb eseménye, de 

sportdiplomáciai szempontból is kiemelt jelentőséggel bírt. A kiemelt jelentőségét a 

következő események adták: 

• 30 fejlődő ország itt tartott 10 napos felkészülési tábort. 
• Az UWW itt tartotta a 2 évente esedékes tisztújító közgyűlését. 
• Az UWW elnökségi itt tartotta évi rendes ülését. 
• Az UWW Hall of Fame gálája is itt zajlott a VB előtti napon. 
• Nenad Lalovic UWW elnököt személyesen fogadta Orbán Viktor miniszterelnök. 
• Thomas Bach a NOB elnöke 3 napos látogatást tett Budapesten az UWW 

meghívására, melynek keretében találkozott a Miniszterelnökkel is. 
• A versenyt megtekintette több NOB tag és nemzetközi szövetségi elnök, a Párizs 

2024 szervező bizottság elnöke és a MOB elnöke, az EMMI sportért felelős 
államtitkára, több volt és jelenleg regnáló miniszter, államtitkár, valamint Budapest 
Főváros főpolgármestere is. 

A világbajnokságot megelőző napok igazi nagyüzemet jelentettek a sportdiplomácia 

területén is, hiszen már október 10-én megérkezett közel 90 fő versenyző és edző, akik a 

versenyt megelőzően az UWW az IOC Olympic Solidarity program keretében 10 napos 

edzőtáborban vettek részt Budapesten és Mátraházán. Elsősorban a birkózás sportágban 

fejlődőnek számító országok (Afrikai és dél-Amerikai földrészről) voltak képviselve. Az 

edzések és a logisztika megszervezése az MBSZ feladata volt természetesen szorosan 
együttműködve a nemzetközi szövetség illetékeseivel is.  

Ilyen jellegű tábor első alkalommal lett megszervezve a Világbajnokság előtt, fő célja az 

volt, hogy a támogatás által ide érkező versenyzők a tábor után a VB-n is részt vegyenek, 

mely a Magyar Birkózó Szövetség és az UWW által kötött megállapodás keretében 60 főt 

térítésmentesen fogadtunk a VB ideje alatt. Ezáltal sikerült elérni, hogy a versenyen 

rekord létszámú ország és versenyző vett részt, hiszen 114 ország több mint 800 

birkózója küzdött 9 napon keresztül a magyar közönség előtt. Ez a szám az olimpiai 

sportágak szűk élmezőnyébe helyezte a birkózó sportágat, mely nagyon fontos a birkózás 

sportág olimpiai jövője szempontjából. 
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A budapesti világbajnokságon 350 fő önkéntes dolgozott, ilyen nagyságrendű szervezet 

még nem közreműködött birkózó eseményen. Az önkéntesek pozitív élménye 
nagymértékben járult hozzá az esemény hazai jó megítélésének. 

A világbajnokság építésénél és bontásánál 200 fő munkás dolgozott, 10 nyergeskamionnyi 

technika került beépítésre. Többek között több mint 1100m2 színpad, 450m2 vizuál-

technikai berendezés 200 db speciális intelligens lámpa és 6000 m2 szőnyeg került 

beépítésre. 

A megítélés és az eredmények: 

Az eseményen 114 ország képviseltette magát. Szabadfogásban 276, kötöttfogásban 296, 

még a női szakágban 235 fős mezőny gyűlt össze, tehát összesen több mint 800 versenyző 

mérhette össze tudását.  

Magyar sportolók elért helyezései: 

Bácsi Péter  kötöttfogás 82 kg  I. hely 
Korpási Bálint kötöttfogás 72 kg  II. hely 
Lőrincz Tamás kötöttfogás 77 kg  II. hely 
Barka Emese  női szakág 55 kg  III. hely 
Sastin Marianna női szakág 62 kg  V.hely 
Németh Zsanett női szakág 76 kg  V. hely 
Kiss Balázs  kötöttfogás 97 kg  V. hely 
Pavlo Oleiinyk szabadfogás 97 kg  V. hely 
 

Mind a közönség, mind a birkózó sportág, de ami a legfontosabb az UWW is minden idők 

legnagyobb és legjobban szervezett világbajnokságának minősítette a hazai rendezésű vb-

t, melynek lendületéből még sokáig építkezhet a magyar birkózás. 

 

Magyar Birkózó Szövetség 


