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ELNÖKI BESZÁMOLÓ 2017 
 
 

2017-ben sikeresnek lehet nevezni a magyar birkózást, hisz voltak sporttörténelmi 
eredményeink és kiválóan megrendezett világversenyünk is. Az év során 35 érmet 
gyűjtöttek versenyzőink, ezek megoszlása:  

 

 Felnőtt 
VB 

Felnőtt 
EB 

U23 
VB 

U23 
EB 

Junior 
VB 

Junior 
EB 

Kadet 
VB 

Kadet 
EB 

Serdülő 
EB 

KF 0-1-2 2-1-2 1-1-0 1-1-0 0-0-0 0-0-0 0-2-1 2-1-1 0-0-0 

SZF 0-0-0 0-0-1 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-0-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 

NŐI 0-0-0 0-1-1 0-0-0 1-0-1 0-0-0 0-0-1 0-0-3 2-0-2 0-0-1 

 

A fenti eredményekből kiolvasható, hogy tradicionális sikerágazatunk a kötöttfogás 
ebben az évben is kitett magáért, az összes megszerzett érem 60%-át ez a szakág termelte. 
A női csapat örvendetesen sok érmet szerzett, különösen a kadet korosztályban, sajnos a 
szabadfogásban továbbra is alig szereznek érmet versenyzőink.  

Jól látható a fenti eredményekből, hogy míg a felnőtt csapat az EB-n 8 érmet szerezve (a 
KF sporttörténelmet írva megnyerte a csapatversenyt) a VB-n pedig 3 bronzérmet- 
melyből utólag Lőrincz Tamásé ezüstté fényesedett egy doppingeset miatt- valamint a 
kadet korosztály is messze a legeredményesebb évet zárta az utóbbi 20 év eredményei 
alapján, a junior és a serdülő korosztály alul teljesített. Ennek oka a birkózásban jelen levő 
ciklikusság és az erős korosztályok utáni űr mely sajnos most is jelentkezik ezekben a 
junior és a serdülő korcsoportokban. 

 

A 2016. decemberi sikeres klub Világkupa és nem-olimpiai súlycsoportok VB-je után alig 
3 hónappal újra nagyszabású világversenyt rendeztünk Szombathelyen, ahol 9 napos 
birkózóünnep keretében került sor a hagyományos Magyar Nagydíj- Polyák Imre 
emlékversenyre, valamint közvetlenül utána az U23-as korosztály Európa-bajnokságára. 
Mindkét versennyel ismét bizonyítottuk a kiváló szervezési és rendezési képességeinket. 
Az U23-as EB-re ellátogatott Nenad Lalovic az UWW elnöke, valamint Tzeno Tzenov és 
Mihail Mamiasvili az UWW alelnökei is. 

 

A jövő év sem lesz sétagalopp rendezési szempontból, hiszen ezúttal 3 nagy eseménynek 
adunk helyt. Júniusban ezúttal Győr lesz a birkózás fővárosa serdülő EB és a hagyományos 
Magyar Nagydíj (10 év után költözik el Szombathelyről) ahol ideális körülmények várják 
a versenyzőket és a nézőket, hisz a tavalyi EYOF-ra felépített világszínvonalú helyszín 
várja a sportolókat. Az év fő eseménye azonban természetesen az októberi felnőtt 
Világbajnokság a budapesti Papp László Sportarénában, ahol 9 napon keresztül 
élvezhetjük több mint 100 ország közel 1.000 birkózója összecsapásait. A VB-vel egy 
időben kerül sor az UWW tisztújító kongresszusára, melyen megpróbáljuk erősíteni a 
magyar sportdiplomáciát azzal, hogy tagot próbálunk delegálni az elnökségbe. Ez 
beleillene abba a folyamatba, melyet a 2014-es mélypont után próbálunk nemzetközileg 
felépíteni, hogy ismét visszakerülünk a sportág nemzetközi fősodrába. A 2018-as 
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Világbajnokság rendezésére kormányzati garanciát kaptunk, valamint a sportágban soha 
nem látott kormánytámogatás is érkezett a szövetséghez, mely biztosítja azt, hogy minden 
idők legszínvonalasabb világeseményét rendezzük meg.  

A másik örömteli tény sportágunkban, hogy a kormány támogatásra méltónak találta és 
elfogadta a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia terveit és koncepcióját, melynek 
megfelelően Csepelen kerül megépítésre 2018-2019-ben egy minden igényt kielégítő 
bentlakásos akadémia, mely 130 fős hotel  

 

szintű sportkollégiumi ellátást biztosít a jelentkezőknek, a rendezvénycsarnok pedig 9 
szőnyeg lerakására alkalmas területtel fog bírni, ahol a magas szintű edzések mellett 
világesemények megrendezésére is alkalmas lesz. A megépítéshez a kormány a 2016-os 
költségvetésből 2 milliárd forintot szavazott meg, melyet várhatóan tovább fog támogatni 
a kormány a 2018-as évben is. 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 2017-ban öt 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. 

 
 

Szakmai eredmények: 
 

2017. év első világversenye a hazai rendezésű U23 EB volt, melyen 5 érmet nyertünk, 
köztük 2 aranyat Lévai Zoltán és Németh Zsanett személyében. Fritsch Róbert 
megszerzett bronzérme pár hónap elteltével ezüstté változott, mivel azeri ellenfelét -aki 
legyőzte az elődöntőben- utólag doppingvétség miatt kizárták. 

 

Április végén került sor Újvidéken a felnőtt EB-re, ahol rég nem látott sikereket élhettünk 
meg. Ezt elsősorban a kötöttfogású csapatnak köszönhetjük, hiszen ők 5 éremmel és két 
ötödik helyezéssel a csapatversenyben is élen végeztek, mely még soha nem fordult elő a 
birkózó történelemben. Emellett a nők két, a szabadfogás 1 éremmel végzett, ami szintén 
unikum, hogy mindhárom fogásnemben szereztünk érmet. A párizsi felnőtt Vb-n 3 
bronzéremmel zártunk, melyből az év végére Lőrincz Tamás érem ezüstté nemesedett 
orosz ellenfele doppingvétsége miatt. 

 

A nyár folyamán az utánpótlás vette át a szerepet és ért el szép sikereket. A világversenyek 
során sikerült 24 érmet begyűjteni, melyek között aranyak is szerepeltek szép számban. 
Név szerint is említsük meg őket: Váczi Bálint, Szél Anna és Bognár Erika nyert aranyat a 
kadet Európa-bajnokságon. Az évet az U23 VB zárta novemberben, ahol Szilvássy Erik 

http://birkozoszov.hu/index.php?menu=112
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nyerte meg hazánk első U23 VB címét. Ezek az eredmények feljogosítják fiataljainkat arra, 
hogy céltudatos munkával pár év múlva a felnőttek között is az éremesélyesek között 
tartsuk őket számon. 

 

Az év végén megrendezésre került a hagyományos évzáró karácsonyi rendezvényünk, 
ahol a többek között elismerésben részesítettük a 2017. év legeredményesebb felnőtt és 
utánpótlás korú versenyzőit, valamint edzőiket. 

 

 

KSF elosztás a 2017-es évben: 

 

A 2017-ben az EMMI-től a sportágra szánt 750 millió Ft-os KSF támogatást a következő 
felosztásban használta fel a szövetség, összhangban a 2020-ig lefektetett fejlesztési 
irányokkal: 

 

Felnőtt Keretek szakmai munkája: 180.000.000 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 114 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 sportállamtitkárságán, az egyesületekbe 
juttatott támogatások fontosságáról.  

 

 

A 2017-os 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 
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. Márciusban a Magyar Nagydíjra meghívtuk az összes 
élő bajnokunkat, ahol ülésezett a bajnokok tanácsa, mely azóta is hasznos tanácsokkal, 
javaslatokkal segíti az MBSZ munkáját. 

 



5 
 

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 az idei évtől az MBSZ elnökségének döntése értelmében 
a magyar bajnokságokon, a határon túli magyar állampolgárságú versenyzők is 
indulhatnak. Ezt sokan ki is használták, ennek köszönhetően megszületett az első határon 
túli magyar érem is Gazdag Krisztián vajdasági birkózó személyében, akit az év végi 
birkózó karácsonyon külön ki is tüntettünk. 

 

Az év novemberében a Pénzügyőr csapata nyerte el a MOB az Utánpótlássport.hu és a 
Decathlon Sport által életre hívott „hónap műhelye” díjat, köszönhetően a kiváló 
utánpótlás eredményeiknek. 

 

 

Céljaink 2018-ra: 

 

Az idei év kiemelt feladata lesz az október VB kiváló megszervezése, mely újabb 
bizonyítéka lesz a magyar és ezen belül a birkózás sportág nagyszerű versenyrendezési 
képességeinek. Sajnos az olimpiai rendezés lehetősége a következő évekre elúszott, de 
sportban kiváló nemzetünk folyamatosan bizonyítja a képességeit ezen a téren (lásd: 
vizes VB, EYOF). A világbajnokság többet jelent nekünk, mint egy 9 napos esemény, a 
felvezetés során szeretnénk a sportágunkat népszerűsíteni, versenyzőinket jobban 
megismertetni a szélesebb közvéleménnyel, valamint a verseny alatt országimázs 
növelése és a hungarikumok bemutatása is célunk. Bízunk benne, hogy versenyzőink 
kiválóan felkészülve fognak küzdeni a teltházas közönség előtt büszkeséget hozva 
országunkra és a birkózó családra is. 

 

További célunk, hogy a győri serdülő EB és Magyar Nagydíj színvonalában és 
megrendezésében is méltó utódja legyen a szombathelyi helyszínnek, és a budapesti 
közelség (1 óra autóút) miatt több érdeklődő és szurkoló tekinti meg a versenyeket. Ez 
egyben kiváló felkészülési lehetőség lesz a VB szervező csapatnak arra, hogy élesben 
próbálja ki a VB-re szánt újdonságokat. 

Az idei év további nagy feladata lesz az akadémiai rendszer alapjainak elkészítése és 
lefektetése, mellyel a tehetséges hazai és határon túli utánpótlás versenyzők zárt 
akadémiai képzését meg tudjuk valósítani a magyar állam hathatós támogatásával.  

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 
 elnök 
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BESZÁMOLÓ A BÍRÓBIZOTTSÁG 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

A bíróbizottság a 2017- évben 3 havonta ülést tartott, melyeken a feladataihoz tartozó 

témakörökben hozott döntést, kijelölte a soron következő hónap bíróit. Eljárt az év 

közben felmerült fegyelmi vétségek ügyében, értékelte a versenyeken résztvevő bírók 

munkáját, előterjesztette a bíróküldést a nemzetközi versenyekre. A bizottsági posztjáról 

Weisz György munkaköri elfoglaltságra hivatkozva lemondott, helyette Gogolák Ibolyát 

választottuk tagnak, amit az Elnökség elfogadott. 

A 2017. január 20-án Tatán tartottuk a hagyományos országos bírói értekezletet. Az 

előadások keretében nemcsak a hazai bírói trendeket és gyakorlatokat mutattuk be, 

hanem a tavalyi év világversenyeinek éles szituációit is kielemeztük videóról. Februárban 

az év első felnőtt versenyén az összes bíró térítés mentesen dolgozott ezzel is bizonyítva 

felkészültségét. 

Nyáron, Tatán két napos értekezlet alkalmával értékeltük az első fél év eseményeit, és 

írásbeli teszt keretében vizsgát tettek bíróink felkészültségükről. Beszéltünk előadások 

keretében a szabályokról, az új elszámolási rendszerről. Videó anyagok elemzésével, 

Challange szituációk értékelésével foglalkoztunk.  

A tavaszi szombathelyi Magyar Nagydíjon, nemzetközi bíróink, jól teljesítve részt vettek, 

és megelégedéssel dolgoztak. A nagydíj alatt Szófiában három kiemelt bírónk írásbeli 

tesztvizsgán vettek részt és sikeres munkájuknak köszönhetően 2017-ben három kiemelt 

kategóriájú bírónk fújta a sípot a fenőtt EB-n, és VB-n. 

Nemzetközi bírók listája 2017-ben: Nemzetközi bírók listája 2018-ban 

Péteri László IS Péteri László IS 
Palásti Tibor IS Palásti Tibor IS 
Pál Szabolcs IS Pál Szabolcs IS 
Weisz György I. Weisz György I. 
Kismóni János I. Kismóni János I. 
Tóth János II. Lőrik Zsombor I. 
Szabó Bence II. Tóth János II. 
Lőrik Zsombor II. Szabó Bence II. 
Szántóné Csánó Zsófia III. Rögler Gábor II. 
Szél Dávid III. Szél Dávid II. 
Rögler Gábor III. Szántóné Csánó Zsófia III. 
 
Kálmán Péter és Szabó Róbert visszalépett nemzetközi bírói minősítésétől. 

 

2017-ban elért eredmények: 

Nemzetközi: 

o U23 EB Szombathely: Kismóni János, Péteri László 
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o Felnőtt EB Novi Sad: Péteri László, Pál Szabolcs, Palásti Tibor 
o Kadet EB Szarajevo: Kismóni János 
o Diák EB Belgrád: Rögler Gábor 
o Junior EB Dortmund: Lőrik Zsombor 
o Kadet VB Athén: Weisz György 
o Junior VB Helsinki: Palásti Tibor 
o Felnőtt VB Párizs: Pál Szabolcs, Palásti Tibor, Péteri László 
o U23 VB Bydgoscz: Pál Szabolcs 

 

Hazai: 

Bírói honlap: A 3 éve elindított, a bírók munkáját és tájékoztatását segítő honlapot 
(www.birobizottsag.hu) folyamatosan töltöttük fel hírekkel, hasznos információkkal, 
valamint segítségével a bírók már online is tudják a küldéseket követni, ennek 
koordinátora Gogolák Ibolya. 

 

Kapcsolattartás növelése edzőkkel, versenyzőkkel: Tavaly minden világverseny előtt az 
edzőtáborokban a nemzetközi bíróink felkészítést tartottak az utazó versenyzőknek az 
aktuális bírói trendekről és irányvonalakról.   

 

2018-es célkitűzések: 

 

• Alapfokú bírói tanfolyam indítása 
• Év elején országos edzői kongresszust szabályváltozások tükrében 
• A világversenyeken való sikeres bírói munka. 
• A Magyar Nagydíjon az ide érkező bírók megfelelő szintű ellátása. 
• Hazai versenyek problémamentes levezénylése. 
• A bevezetett sárga /piros lapok egyértelműsítése. 
• Edzői elégedettségmérő web-oldal korszerűsítése. 
• 2 új nemzetközi bíró levizsgáztatása. 
• A gyakran foglalkoztatott bírók számlaképessé tétele. 
• Nyár eleji bírói 2 napos tábor megszervezése. 
 

 

 

 

 

 

 Péteri László 
 Bíróbizottság elnöke 
  

http://www.birobizottsag.hu/
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Beszámoló az Jogi- Átigazolási és -Fegyelmi Bizottsága 2017. évi tevékenységéről 
 
 
1. Szabályzatok, szervezeti kérdések: 
 
2017. évi rendes és rendkívüli közgyűléseinken több ponton módosítottuk 
Alapszabályunkat. 
 
A módosítás célja a Szövetségen belüli gazdálkodás hatékonyabb ellenőrzésének és a 
2018. évi Világbajnokság szervezeti kereteinek megteremtése voltak. 
 
A Grappling és MMA sportágak kiváltak Szövetségünkből, ezek a sportágak a 
továbbiakban tőlünk függetlenül önálló szervezeti formában képviselik sportáguk 
érdekeit.  
 
Ezen szakágak leválása jogerős bírói döntésen nyugszik, azonban a két szakág egyes 
képviselői közötti szervezeti és személyi ellentét áll fenn, mely Szövetségünkre is 
kihathat. 
 
A versenykiírások rendszerét megváltoztattuk. 
 
Az átigazolási szabályzat átalakítását nem sikerült véghez vinnünk, jelenleg nem találtunk 
olyan szabályozási keretet, amely mindenki számára méltányos módon nyugvópontra 
helyezhetné az ügyet.  
 
A Sportegészségügyi Szabályzat, a jogszabály változása miatt szükséges módosítását 
jelentésemhez mellékelem, kérjük az Elnökség döntését az ügyben. 
 
(Az új szabályozás értelmében, amatőr sportolók a továbbiakban erre jogosított házi 
orvosokkal is igazolhatják alkalmasságukat.) 
 
 
2. Peres Ügyek: 
 
Az ellenünk a Fővárosi Törvényszéken induló peres eljárások jogerős döntéssel 
befejeződtek. 
 
Mint arról már tájékoztatást adtam múlt évi jelentésemben, mindhárom per Nagy Péter 
(úgy is mint a Váci Forma SE) úr nevéhez fűződött, iránya Szövetségnél fellelhető 
jegyzőkönyvek, illetőleg az átigazolási dokumentumok kiadása, illetőleg a Szövetség 
képviseleti jogának megkérdőjelezése voltak. 
 
Szövetségünk a képviseleti ügyek vonatkozásában teljes, az iratok kiadása 
vonatkozásában részlegesen lett pernyertes, azaz a Bíróság több okirat, adat kiadására 
kötelezett bennünket. 
 
Nyugtalanító, hogy olyan okirat kiadására is köteleztek bennünket, mely valójában nem 
áll rendelkezésünkre. Ez azért következhetett be, mert a perben tanúként meghallgatott 
korábbi szövetségi tisztviselők ezen okiratok létezéséről számoltak be. 
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3. Fegyelmi ügyek: 
 
Fegyelmi ügyet négy esetben tárgyalt a Bizottság. Egyetlen fegyelmi ügy volt, amely 
sportolót versenyen tanúsított elítélendő magatartása miatt érintett.  
Sajnálatos módon újra olyan ügyben kellett sportegyesület ellen eljárnunk, amely az 
állampolgári jogviszony hiánya okán került fegyelmi eljárás hatálya alá. Ebben az ügyben 
szándékosságot nem, inkább figyelmetlenséget értünk tetten, sajnos azonban nem 
tudtunk eltekinteni a büntetéstől. 
A fenti esetekben a kiszabott büntetések első fokon jogerősekké váltak, a Bizottság 
megítélése szerint mind az eljárás alá vontak, mind az eljárást kezdeményezők a kiszabott 
büntetéseket méltányosnak tartották és azt elfogadták. 
Eljárás alá vontunk továbbá sportolókat, és egy sportszakembert a válogatott mez 
viselésének az UWW által előírt szabályainak megszegése miatt. Tekintettel arra, hogy a 
érintettek felelőssége az ügyben nem volt megállapítható, az eljárást megszüntettük.  
(Ez a fegyelmi ügy azonban rávilágított arra, hogy a válogatott felszerelések kiadását, az 
azzal kapcsolatos (anyagi) felelősség szabályait rögzíteni szükséges, melyre előterjesztést 
kívánunk tenni a T. Elnökség irányában.) 
Szövetségünket érinti, hogy az UWW fegyelmi eljárást folytat az un. Ringerligában 
szereplő sportolóink ügyében. A nemzetközi szövetség több adatkérő levéllel fordult 
Szövetségünkhöz. Mint az ismert az ügyben az UWW kérésére tájékoztattuk sportolóinkat 
a fenti versenyrendszerben történő részvétel szigorú tilalmáról.  
Az UWW döntések szövetségünkre nézve kötelezőek, ezért ahhoz való alkalmazkodásunk 
megkérdőjelezhetetlen.  
 
 
 
 
 Dr. Kökény Zoltán 
 a bizottság elnöke 
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Beszámoló a Hagyományőrző Bizottság 2017. évi munkájáról 
 
 

Megbízatásom után, az újjáalakult bizottság működéséről kialakított elképzelésemet egy 
általam készített prezentációval mutattam be az elnökségi ülésen, illetve a szombathelyi 
Nagy Díjon. 
Célom az volt, hogy együttműködésre szólítsam fel a sportág azon képviselőit, akik életük 
nagy részét a birkózásnak szentelték, s fontosnak tartják, hogy ez fennmaradjon az utókor 
számára is. A nagy sportolók, a kiváló eredmények példaként álljanak az utókor számára 
is. 
 
Mottónk: „Emléket állítunk és példát mutatunk.” 
 
A múltidézés mellett célunk még a jövő építése is, hogy legyen kinek továbbadni a 
bennünk élő lelkesedést, s ápolni a hagyományokat. 
 
Terveinkből a 2017. évben ezekből a következők valósultak meg: 
 
1. Archiválás 
Első lépésként Gál Henrik javaslatára pótoltuk a hiányzó olimpiai, világ- és Európa 
bajnokok fényképeit, kivéve Grozescu Mihály Európa bajnokét. 
217 hazai és határon túli birkózó egyesületet regisztráltunk, és kezdtük el feldolgozni 
a történetüket. Ebből jelenleg 23 egyesületé készült el részben vagy egészben. Az 
egyesületek közül a bajai birkózás történetét hoznám fel példaképpen, Szabados Imre 
alapos és odaadó munkájának köszönhetően.  
 
Dicsőség Mappa 
A sportág nagyjai közül (versenyzők, edzők) 41 elhunyt, illetve élő legenda életével, 
munkásságával ismerkedhetünk meg. A feldolgozás folyamatos. 
 
2. Élő hagyomány 
Felköszöntöttük Nagy Tibort, a Csepel Autó VSE egyik alapító tagját a 80. születésnapja 
alkalmából. Munkásságát Tomin Márton méltatta. Az emléklapot Komáromi Tibor 
alelnök úr adta át Tökölön, a CSB döntőjén. 
Szabó Sándor és Őze Dávid munkája 13 legenda életpályájával ismertet meg. Itt a 
versenyzők mellett az edzőkről is megemlékezünk. Fontos, hogy felelevenítsük azok 
emlékét is, akikről keveset, vagy szinte semmit nem hallunk, mégis tudjuk róluk, hogy 
életüket a birkózásnak szentelték, s a névtelenség homályában igyekeztek maradni. 
Jelenleg feldolgozás alatt van Tanító Lajos munkássága. 
 
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. Az eljárás jelenleg is folyik. 
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4. Jószolgálat 
Keressük a megoldást az elesett, idős birkózók támogatására. 
 
5. Kegyeleti misszió 
Győr Béla: A magyar birkózók emlékei munkája alapján gondoskodunk az 
emlékhelyekről.  
Szomorú kötelességünknek eleget téve búcsúztatunk. 
 
6. Sportmúzeum 
Páratlan relikvia gyűjteményünk, ami jelenleg még Győrben van, hamarosan Csepelre 
kerül. Köszönetemet fejezem ki Németh Szilárd elnök úrnak és Kovács István alelnök 
úrnak, hogy megoldódott az ideiglenes múzeum helye. Remélem, a készülő Akadémia lesz 
a végleges helye a kiállításnak. 
Megkezdtük a birkózással kapcsolatos irodalom összegyűjtését. 
Munkánkat 2018-ban is az említett szempontok alapján kívánjuk folytatni. Célunk egy 
hazai és határon túli komplex birkózó történeti adatbázis létrehozása, hogy méltóképpen 
tekinthessünk vissza példaképeinkre. Elért eredményeinket folyamatosan 
közzétesszük az egyik megosztó felület Birkózó Hagyományőrző oldalán. A munkánk 
iránti nagy érdeklődést igazolja a százezres megtekintés, és a rengeteg tetszésnyilvánítás. 
 
 
 
 
 
 
 
 Mészáros Gyula 
 Hagyományőrző Bizottság elnöke 
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Beszámolója a Marketing Bizottságának 2017. évi tevékenységéről 

 

 

Alulírott Virág Lajos, mint a Magyar Birkózó Szövetség Marketing Bizottságának 
(továbbiakban: marketing bizottság) elnöke az alábbiakban szeretnék beszámolni a 
marketing bizottság 2017. évi tevékenységeiről.  
 
Összegzés:  
 
A marketing bizottság munkája a 2017. évben kiterjedt minden olyan jellegű 
tevékenységre, ami a magyar birkózás népszerűsítését, elismertségét, valamint a Magyar 
Birkózó Szövetség (továbbiakban: MBSZ) munkáját támogatja annak érdekében, hogy 
hazai és nemzetközi szinten minél sikeresebb és elismertebb legyen a magyar birkózás. 
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.  
 
Eredmények:  
 
• az elmúlt évben 2 alkalommal megjelenő Karfiolfül magazin kiadásának költségeit a 

magazinban történő hirdetésekkel tudtuk nagy részben finanszírozni,  
• új támogatók, szponzorok felkutatásában sikerült eredményeket elérni, BS Plastik, 

a Pölöskei Italgyártó Kft., a HUNGAST Holding Zrt.,  
• támogatói együttműködési megállapodást kötött az MBSZ a sportszer forgalmazói 

tevékenységéről ismert Mikrohungária Sport Kft-vel,  
• A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 2,5 milliós támogatásából Inbody készüléket vásárolt 

az MBSZ, 
• támogatási szerződést kötött az MBSZ az év végén a Budapest Bank Zrt-vel.  
• hirdetési felületek nagy részét a birkozoszov.hu oldalon található felületek adják, 

valamint az M4 közszolgálati sportcsatornán 6 alkalommal megjelent „Kétváll” 
magazinban rendelkezésre álló reklámidő,  

• a bizottság közreműködésével látványos hátteret és installációt biztosítottunk a 
márciusi Magyar Nagydíjnak Polyák Imre emlékverseny, valamint az azt követő 
U23-as Európa-bajnokságnak is, ahol bajnokaink és mesteredzőinket is vendégül 
láttuk. Erre az eseményre forgattuk le promóciós filmünket Bárdosi Sándor 
főszereplésével, melyet azóta a Youtube-on 33 ezren láttak. 

• augusztusban megrendezett párizsi felnőtt világbajnokságon az MBSZ megjelent az 
erre az alkalomra épített standdal a 2018. évi felnőtt világbajnokság népszerűsítése 
céljából, ezen kívül pedig a magyar birkózást, Magyarországot és a 
Hungarikumainkat bemutató kiállítást is rendezett. 

• a felnőtt világbajnokság után a marketing bizottság bevonásával elkezdődött a 
2018-as budapesti világbajnokság szervező bizottságának a megalakítása, mely 
tagjainak névsorát az október 6-i a rendkívüli Közgyűlése elfogadott.  

• az év végén megrendezésre került az évről évre egyre sikeresebb birkózó karácsony 
is, mely idén már azt mutatta, hogy kinőttük az Aréna Hotelt, így 2018-ban 
szeretnénk megreformálni ezt a rendezvényt is. 
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Jövőbeni lehetőségeink között szeretnénk megjegyezni, hogy az évtizedes 
hagyományokat megtartása mellett szükség lenne a sportág olyan szintű 
megreformálására bizonyos területeken, ami a lehetséges támogatói szféra számára 
könnyebben befogadhatóbb és vonzóbb. Ebbe beleértjük a versenyrendszer, vagy 
esetlegesen a felkészülési programok átalakítását abból a szempontból, hogy a lehetséges 
támogatók többször tudjanak élni a megjelenési lehetőségekkel. Remek példa volt a 
soltvadkerti felnőtt felkészülési edzőtábor, ahonnan sikerült támogatókat megnyerni. 
Ebben az MBSZ szakmai bizottságának a javaslatait is szívesen fogadnánk.  
 
Az sportesemények szervezésében hatalmas kihívást jelentett a rendezvényekre 
kilátogató nézőszám növelése, erre vonatkozólag az idei évben nem sikerült pozitív 
tapasztalatokat szereznünk. Javasoljuk a marketing bizottság a 2017. évi költségvetésétől 
nagyobb összegű költségvetés biztosítását, tudva és tiszteletben tartva azt, hogy sajnos az 
állami támogatások elszámolásában korlátozva van a marketing jellegű költségek 
elszámolásának lehetőségei.  
 
A marketing bizottság operatív munkáját 2017-ben is Kriss Béla koordinálta, viszont 
szerepét minden tekintetben növelni kell az MBSZ működésében, meg kell találni azokat 
a szakembereket, akik támogatni tudják munkájában. Reményeink szerint a 2018. évi 
budapesti felnőtt világbajnokság szervező bizottságában lesznek olyan szakemberek, akik 
segíteni tudják munkájában, valamint a jövő szempontjából fontos és példaértékű 
marketing eszközöket sikerül a magyar birkózás számára elérni és megismerni.  
 
 
 
 
 

Virág Lajos 
Marketing Bizottság elnöke 
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Beszámoló a Sajtóbizottság 2017-es tevékenységéről 
 
 
A Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) sajtómunkája és -kapcsolatai a 2015-ös megújulás, 
XXI. századivá alakítás, majd a 2016-os folytatás után 2017-ben is igyekezett a sportág 
imázsát javítani, híreinket, információinkat minél több fórumon minél nagyobb 
tömegekhez eljuttatni, miközben váratlan nehézségekkel kellett szembenéznünk. 
Médiacsapatunk munkáját befolyásolta a sajtókommunikációra szánt szövetségi 
ráfordítás jelentős csökkentése.  
 
A kollégák ennek ellenére magas szinten folytatták a munkájukat a szövetség honlapján 
(birkozoszov.hu), illetve facebook oldalán, az M4 Sport közszolgálati csatornán adásba 
kerülő televíziós magazinunkban, illetve a Karfiolfül magazinban. Utóbbi két 2017-es 
számából az első fókuszába a 2016. decemberi budapesti, nem olimpiai súlycsoportok vb-
jét, a másodikéba pedig a sikeres újvidéki Eb- és párizsi világbajnoki szereplést állítottuk. 
Utóbbiba tájékoztató kormányfüzetet húztunk be, amelynek tartalmát mi állítottuk elő. 
Noha csökkentettük a példányszámát, eljut 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. Idei első 
számunkat viszont újra 2000 példányban nyomtuk, mivel az októberi budapesti vb miatt 
a megszokott csatornákon kívül is terítjük. 
 
Az MBSZ új vezetése a külső médiakapcsolatok megreformálását is zászlajára tűzte, ennek 
folyományaként 2017-ben is hozzásegített néhány szakújságírót ahhoz, hogy a sportág 
különböző nagy eseményein, például a szombathelyi Magyar Nagydíj, Polyák Imre-
emlékversenyen, illetve a az újvidéki Európa- és a párizsi világbajnokságon részt 
vehessen. A magyar médiavilág túlnyomó részével kialakított jó kapcsolat tovább élt 
2017-ben 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. 
 
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 stb.). A bizottság jelenlegi felállása: Deák Zsigmond elnök, Deák Horváth Péter, 
Elek Sándor, Martin Gábor, Tollár Dániel, Tomka Tivadar – tagok. Új embernek számít 
Iglói-Nagy István, a vb sajtófőnöke Világi Péter, a vb „hangja” és Róth Tamás fotós, 
mindannyiukkal gyümölcsöző emberi és munkakapcsolatot alakítottunk ki. 
 
A csapatbajnokság jelentőségének növelésére ugyan már javaslatokat tettünk, de a 2016-
os hullámvölgy 2017-ben is megmaradt, a korábbi tálalás nem tért vissza, pedig nagyszerű 
visszhangja volt a sajtóban. Az MBSZ a sajtóbizottság javaslatára 2015-ben Médiadíjat 
alapított, amelyet a 2017-es birkózókarácsonyon a M4 Sport szerkesztősége nevében 
Székely Dávid csatornaigazgató, illetve Fábik Tibor szakíró, a Magyar Idők munkatársa 
vehetett át.  
 
A 2017-es Év sportolója díjátadó gálán (2018 januárjában) ötletünkre és a hasonló 
megjelenéseknél jóval kedvezményesebb áron támogatóként vehetett részt az MBSZ, mint 

http://birkozoszov.hu/
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az októberi budapesti világbajnokság rendezője. Ennek keretében többek között díjat 
adott át (Shane Tusupnak, a legjobb edzőnek) Nenad Lalovics, a nemzetközi szövetség 
elnöke, valamint olimpiai, világ- és Európa-bajnok legendánk, Kocsis Ferenc. 
 
2018-ban további fontos feladatok várnak ránk, Győrben a serdülő Európa-bajnokság, 
majd a Magyar Nagydíj, egyben Polyák Imre-emlékverseny június folyamán, illetve 
természetesen a fő verseny, az októberi budapesti világbajnokság. Ennek sajtókampánya 
január 11-én a Boscolo Hotelben indult, s gyakorlatilag folyamatosan tart, a legújabb 
Karfiolfül magazin is ezt helyezte a fókuszába. Ezzel ellentétes hatású, hogy MBSZ 
kénytelen volt, mint említettük, a média- és kommunikációs munkára szánt összeget, 
illetve a televíziós magazin megjelenésének sűrűségét csökkenteni. Így nem lesz könnyű 
az elvárt magas színvonalú munkát folytatni, pedig a vb nagy lehetőség a sportág 
népszerűsítésére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deák Zsigmond 
 Sajtóbizottság elnöke 
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Beszámoló a Szakmai Bizottság 2017. évi tevékenységéről 
 
 
A Szakmai Bizottsa g 2017-es e vben ne gy alkalommal u le sezett. Februa r 7-e n, ma jus 10-
e n, szeptember 14-e n, december 7-e n. 
 
Napirendeken szereplo  ke rde sek: 
 

− Magyar a llampolga rsa got igazolo  okirattal e s versenyzo i orvosi engede llyel valo  
re szve tel az orsza gos bajnoksa gokon. 

− Dia k e s Serdu lo  csapatbajnoksa g mo dosí ta si javaslatai. 

− Felno tt csapatbajnoki rendszer kialakí ta sa, elo ado  /Kova cs Istva n/. 

− Vetera n Orsza gos-bajnoksa g e s Vila gbajnoksa g szaba ly mo dosí ta sa. 

− A 2017-es e v felno tt koroszta lya nak felke szí te se, elo ado  /Sike Andra s, Gulya s 
Istva n/. 

− Pe teri La szlo  a bí ro  bizottsa g elno ke nek ta je koztata sa a bí ro  ku lde ssel kapcsolatos 
proble ma kro l 

− Orbán Győző levele a határon túli magyarok, magyarországi versenyzésének 
szabályaival kapcsolatban.  

− Tájékoztató a 2017. évi Felnőtt csapatbajnoki rendszer kialakításáról, előadó 
/Kovács István/. 

− 2017-2018. tanévi grundbirkózó diákolimpia javaslatok. 

− Dr. Bakanek György kérése a szakosztályok felé. 

− A 2018. évben változó versenyszabályokkal fellépő problémák /mérlegelés, 2 napos 
verseny, súlycsoportok stb./ 

− A serdülő korosztályban lévő nemzetközi súlycsoportokhoz való alkalmazkodás 
/Schoolboys/ 

− Versenyrendszerrel kapcsolatos va ltoza sok. 

− Ko telezo  fe le vek /kf-szf/ rendszer megszu ntete se. 

− Mino sí te si rendszer bevezete se. 

− Dia k e s serdu lo  lea ny koroszta ly va ltoztata sa. 

− Serdu lo  su lycsoportok va ltoztata sa. 

− Dia k, serdu lo  e s Up, fiu  e s lea ny csapatbajnoksa g megreforma la sa. 

− A 2018. évi budapesti világbajnokságon induló csapat létszáma (Kacsó Tibor) 

− Hazai orvosi versenyezhet orvosi engedélyek egységesítése 

− A 2018. évi versenynaptár elfogadása. 

− Egyebek. 
 



17 
 

A szakmai üléseken résztvevő személyek: Hajdu Imre, Katona Géza, Lakatos Attila, 

Losonczi Ottó, Martin Gábor, Mester Lajos, Sastin Marianna, Szőnyi János, Tóth István, 

Ubrankovics Csaba, Farkas Gábor, Gulyás István, Gyöngy Attila, Lévai Zoltán, Mátyás 

Gábor, Repka Attila, Ritter Árpád, Sike András, Tóth Gábor, Komáromi Tibor, 

Meghívottak: Kálmán Tibor, Simita Zsolt, Bacsa Péter, Farkas Tibor, Balogh Vilmos, Märtz 

József, Gelénesi Nándor, 

A Szakmai Bizottsági üléseken törekedtünk a sportág „abszolút” érdekeinek az 
érvényesülésére, ennek megfelelően közreműködött minden Szakmai Bizottsági tag. A 
bizottság döntéseit, véleményét és ajánlásait továbbítottuk az Elnökség és Intéző 
Bizottság felé, kezdeményezéseinkkel kapcsolatos az általuk meghozott határozatok az 
MBSZ honlapján megjelentek. 
 
 
 
 
 
 Komáromi Tibor  
 Szakmai Bizottság elnöke 
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Beszámoló az Orvosi Bizottság 2017. évi tevékenységéről 
 
 
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 2017-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 Henrik és fia Károly 
oszlopos tagjai tevékenységünknek, akikre bármikor számíthatunk. Fontos csapattaggal 
bővültünk Sarnyai Ákos oxyológus dr személyében, aki vajdasági magyarként korábban 
a Szerb felnőtt válogatott tagja volt. Ő sportorvosi szakvizsgára készül és terheléses 
cardiológiai vizsgálatokban járatos szakember. Mérföldkőnek tartom a birkózás iránt 
elkötelezett, korábbi válogatott kerettag, jelenleg dietetikus szerződtetését (Kőrösi 
Éva). Hasonlóan fontos a szintén elkötelezett gyógytornász, immár sokadik éve 
tervbe vett alkalmazása. 
 
1. Válogatott keretek, Dr. Bakanek György – a részletes tájékoztatás Bakanek dr küldi: 

a. Főállású masszőrök: Hadi Gergely és Vass Zoltán. 
b. Erőnléti felkészítésben segítő edző: Okner Ernő 
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. 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. 

d. A 2017-es év szörnyű eseménye, Rózsa György tragikus halála az FTC 
birkózóinak edzésén. Elhunytának körülményeit még a rendőrség is vizsgálta, mi 
ebből okulva ajánlásokat szeretnénk tenni a birkózó társadalomnak: 
• Edzők újraélesztési tanfolyamon való részvétele évenként. 
• Dietetikai tanácsadás. 
• Forró drót biztosítása a versenyzőknek, edzőknek és a szülőknek bármilyen 

egészségügyi probléma esetén, hogy a lehető legjobb ellátást, kivizsgálást 
kapják. 

• Felvilágosítás a rendszeres vizsgálatokról és azok eredményeinek komolyan 
vételéről. 
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3. UWW, Dr. Molnár Szabolcs 
a. Nemzetközi Versenyek Biztosítása: 

European U23 Championship, 2017. március 27 – április 02. Szombathely, 
Magyarország. Medical Delegate of the UWW 

b. A Nemzetközi Birkózó Szövetség Orvosi Bizottságának a tagja. 
https://unitedworldwrestling.org/person/szabolcs-molnar 

c. Felkérés a Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) és a birkózás Nagykövete 
az ESSKA-ESMA bizottságában – beiktatás 2017.november 04. 
„Ambassador of wrestling and UWW in ESSKA-ESMA”. ESSKA (European 
Society of Sport Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy) ennek egy 
szekcioja az ESMA = European Sport Medicine Associates. 

 
4. Tudományos tevékenység: 

a. Közlemény: 
• Molnár Sz, Pavlik A, Hunya Zs, Bacskai K: Superior Labrum Anterior Posterior 

sérülés Küzdősportolóknál. Sportolók Vállelváltozásai (Agnus-Med) 2017, pp. 
179-191. 

• Shadgan B, Molnar S, Sikmic S and Chahi A: Wrestling Injuries During the 2016 
Rio Olympic Games. Br J Sports Med 2017;51:387. 
http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2016-097372.262, IF: 6,724 

• Barna T, Molnár Sz: Sudden heart arrest at wrestling – whose responsibility is 
it? International Scientific and Professional Conference on Wrestling. 
“Applicable Research in Wrestling”. Proceedings book, pp 84. Invited Lecture 
15. Serbia, Novi Sad, 2017. Május 05-07. 
 

b. Előadás: 
• A birkózó sportban előforduló leggyakoribb sérülések és ezek megelőzésének 

módjai. Magyar Birkózó Szövetség Edzői továbbképzés. Tata, 2017.január 20. 
• Molnár Sz: Local Medical Team in UWW Championships. Presentation in the 

European U23 Championship, Szombathely, 2017. Március 28 – Ápr 02. 
• Molnár Sz, Pavlik A, Hunya Zs, Bacskai K: Superior Labrum Anterior Posterior 

Sérülés Küzdősportolóknál. Sportolók Vállelváltozásai, Kaposvár, 2017. Május 
11-13. 

• Sportsérülések birkózóversenyen és sportképesség helyreállítása. Magyar 
Birkózó Szövetség éves közgyűlése. Budapest, 2017. Október 06. 

• Shadgan B, Molnar S, Sikmic S and Chahi A: Wrestling Injuries During the 2016 
Rio Olympic Games. International Olympic Committee World Conference on 
Prevention of Injury & Illness in Sport, Monaco, France - Poster section, 2017. 
Március 16-18.  

• Barna T, Molnár Sz: Sudden heart arrest at wrestling – whose responsibility is 
it? Invited lecture in the International Scientific and Professional Conference 
on Wrestling. “Applicable Research in Wrestling”. Serbia, Novi Sad, 2017. Május 
05-07. 

 
 
 
 

https://unitedworldwrestling.org/person/szabolcs-molnar
http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2016-097372.262
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5. Jövőkép: 
a. Az Olimpia ciklus 2. 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 
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Jelentés a birkózó válogatott keret mellett végzett keret orvosi tevékenységről 
2017. január 1. és december 31. közötti időszakban 

 
 
A birkózó felnőtt válogatott keret létszáma ebben az évben edző partnerekkel együtt közel 
30 fő volt, az utánpótlás kerettel együtt kb.50 fő. 
 A sportolókkal a kapcsolattartásom rendszeres, a budapestiekkel hetente többször is 
beszéltem illetve találkoztam, a vidékiekkel pedig akkor, amikor Budapestre utaztak vagy 
én mentem abba a városba, ahol ők edzenek, illetve a közös edzőtáborok alkalmával. 
A keret naponta edz a Körcsarnokban, mikor Budapesten van és az év folyamán többször 
volt edzőtáborban Tatán, Mátraházán valamint külföldön is. Hetente minimum 2 
alkalommal Budapesten, havonta 1-2 alkalommal Tatán van konzultáció a kerettagokkal. 
A telefon kapcsolat állandó, a kerettagok csak a keretorvossal történő előzetes 
konzultáció után szedhetnek be bármilyen gyógyszert vagy étrend kiegészítőt. 
Bármilyen probléma esetén az OSEI megfelelő szakemberéhez irányítom a sportolókat, 
vagy a call center segítségét kérem. 
Mind az edzés helyeken, mind személyes konzultációk alkalmával a súlytartás, egyéni 
étkezés és étrend kiegészítés, valamint a dopping ellenes felvilágosítás megbeszélésre 
kerül. A sportorvosi engedélyekhez szükséges vizsgálatok koordinálásában részt veszek. 
Rendszeresen konzultálok az edzőkkel, sportvezetőkkel és együtt beszéljük meg a 
sportolók felkészítésével kapcsolatos teendőket és problémákat. 
2017-ben az EB-n és a Párizsban lezajlott világbajnokságon keretorvosként vettem részt. 
  
A keret orvosi tevékenység összefoglalva a következő területeket ölelte fel: 
 
1. Állapot felmérés és terhelés élettani vizsgálatok megszervezése és a leletek 

értékelése az OSEI keretei között 
2. A versenyzőkkel és felkészítőikkel történő kiértékelés, további javaslatok adása, 

kontrollok megszervezése 
3. Szükséges konziliáriusi vizsgálatok megszervezése (sérülések, egyéb műtétek, 

beavatkozások, vizsgálatok, rehabilitáció) 
4. Komplett, sportág specifikus felkészítési tervek orvosi szempontból történő 

elkészítése egyénre szabottan 
5. Sport táplálkozási program elkészítése a szerződött dietetikus bevonásával 
6. Étrend kiegészítés egyénre szabottan 
7. Mentális felkészítés megszervezése (agykontroll, egyéb tanfolyamok, irodalom 

ajánlás) 
8. A versenyzők és az apparátus egyéb élethelyzeteiben felmerült problémák 

megoldásában történő közreműködés 
9. Edzéshelyek, műhelyek meglátogatása, helyi sportorvos kollégákkal 

kapcsolattartás 
10. Szülői fórum megtartása (nevelés, táplálkozás, együttműködés) 
 
 
 
 dr. Bakanek György 
 keretorvos 
 


