
ELNÖKI BESZÁMOLÓ 2021 
 
 

A 2021-es év az újrakezdés éve volt nemcsak a magyar birkózósportban, hanem az egész 
világban is. A 2020-as pandémia okozta világszintű leállás a sportot is mélyen érintette, hisz 
elmaradt az összes világesemény és az olimpiát is 2021-re halasztották, először a történelem 
folyamán. Újult várakozással tekintetünk az év elé, hiszen az egyéves leállás nagy kihívások elé 
állította nemcsak a hazai klubokat és a válogatott keret tagjait, hanem a világ összes 
birkózójának felborította a felkészülését. 

Az év fő versenye természetesen a tokiói olimpia volt, ahol Magyarország remekül szerepelt, 
az utóbbi 25 év legjobb olimpiai szereplését hajtotta végre, és 17 év után újra van olimpiai 
bajnoka a magyar birkózósportnak Lőrincz Tamás személyében!!! 

Természetesen folytatni akartuk a sikeresen zárult 2019-es évet is melyben az eddig szerzett 
legtöbb érmet (40) szerettük volna túlszárnyalni, mely majdnem sikerült is, hisz közel voltunk 
az eddigi legeredményesebb 2019-es év eredményeihez a megszerzett 36 világversenyes 
éremmel. 

 A másik nagy kihívása a sportágunknak, a „nagy-generáció” pótlását jelentette, melynek 
előkészülete már az év folyamán megkezdődött. Tudvalevő volt, hogy a Lőrincz- Kiss- Korpási- 
Sastin jellemezte „nagy-generáció” az utolsó évére készült, melyet egy sikeres tokiói olimpiai 
szerepléssel tervezett megkoronázni. Ennek fényében az év második felében rendezett 
versenyeken már a sikeres junior korosztályunkat kezdtük versenyeztetni melyet a Takács- 
Szőke – Lévai testvérek - Váncza – Nagy Bernadett- Szél Anna gerinc alkotta. 

A következő táblázat bemutatja a magyar birkózás nemzetközi eredményességét az elmúlt 4 
évben. 

 

EREDMÉNYEK 2018: 

 

  Felnőtt 

VB 
Felnőtt 

EB 
U23 

VB 
U23 

EB 
Junior 

VB 
Junior 

EB 
Kadet 

VB 
Kadet 

EB 
Serdülő 

EB 
TTL 

KF 1-2-0 0-0-3 0-1-2 0-1-1 0-0-3 0-1-2 0-0-0 0-0-1  1-1-1 21 db 

SZF 0-0-0 0-0-1 0-0-0 0-0-0 0-0-1 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 4 db 

NŐI 0-0-1 0-0-1 0-0-0 0-0-2 0-0-0 0-0-0 0-1-0 1-2-0 0-1-4 13 db 

TTL 4 db 5 db 3 db 4 db 4 db 4 db 2 db 4 db 8 db 38 db 

 

EREDMÉNYEK 2019: 

 

 Felnőtt 

VB 
Felnőtt 

EB 
U23 

VB 
U23 

EB 
Junior 

VB 
Junior 

EB 
Kadet 

VB 
Kadet 

EB 
Serdülő 

EB 
TTL 

KF 1-1-1 0-0-1 0-0-0 1-0-2 1-0-1 3-1-1 0-0-2 0-0-0 0-1-1 18 db 

NŐI 0-0-0 1-0-2 0-0-0 1-0-1 0-0-1 1-2-2 0-0-0 1-0-0 2-0-2 16 db 

SZF 0-0-1 0-0-1 0-0-0 0-0-1 0-0-1 0-0-1 0-0-0 0-0-0 0-0-1 6 db 

TTL 4 db 5 db 0 db 6 db 4 db 11 db 2 db 1 db 7 db 40 db 

 



EREDMÉNYEK 2020: 

 

 Felnőtt 

VB 
Felnőtt 

EB 
U23 

VB 
U23 

EB 
Junior 

VB 
Junior 

EB 
Kadet 

VB 
Kadet 

EB 
Serdülő 

EB 
TTL 

KF EL 

MA 

RADT 

0-2-1 MINDEN VERSENY ELMARADT 3 db 

NŐI 0-0-0  

SZF 0-0-0  

TTL 3 db 3 db 

 

EREDMÉNYEK 2021: 

 
  Olimpia Felnőtt 

VB 

Felnőtt 

EB 

U23 

VB 

U23 

EB 

Junior 

VB 

Junior 

EB 

Kadet 

VB 

Kadet 

EB 

Serdülő 

EB 

TTL 

KF 1-1-0 0-1-0 1-1-1 1-1-1 1-1-2 0-0-1 0-1-1 0-0-0 0-1-0  0-0-2 19 db 

SZF 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-1 0-0-1 0-0-1 0-0-0 3 db 

NŐI 0-0-0 0-0-0 0-1-0 0-0-1 0-1-0 0-0-0 0-3-0 1-0-2 1-0-3 0-0-1 14 db 

TTL 2 db 1 db 4 db 4 db 5 db 1 db 6 db 4 db 6 db 3 db 36 db 

 

Az évet a felnőtt EB nyitotta, ahol tartalékos csapattal vettünk részt és elsősorban a már kvótát 
szerző versenyzők tartottak főpróbát. Az olimpiai kvalifikációra készülő versenyzők kihagyták 
a versenyt, hiszen az év fő versenye a tokiói olimpia volt. Csapatunk 1 arany, 2 ezüst és 1 
bronzérmet szerzett, mely beleillett az utóbbi évek trendjében a megszerzett 3-5 érem 
vonalába. Lőrincz Tamás lehengerlő birkózással nyerte meg az EB-t jelezve, hogy komoly 
esélyesként száll harcba az olimpián. 

Kiss Balázs, a hármas válogató elvesztése után pályafutása utolsó világversenyén nagy bravúrt 
hajtva végre bravúrezüstöt szerzett, és csak a regnáló világbajnok és későbbi olimpiai győztes 
orosz Jevloev tudta legyőzni.  

Tavasszal zajlottak az olimpiai kvalifikációs versenyek, melynek európai állomását, hazánk 
Budapest rendezte. Sajnos az eseményt a járványügyi szabályok miatt zárt kapuk mellett 
kellett megrendezni, de a rendezés ezúttal is magas színvonalon zajlott. A végelszámolásnál 
sajnos csak Korpási Bálint tudott kvótát szerezni, három versenyzőnk (Torba Erik, 
Kuramagomedov Murad és Varga Ádám) is csak egy hajszálnyira volt a bravúrtól, de döntő 
pillanatokban hibáztak és lemaradtak a kvótáról.  

Az utolsó világkvalifikációs versenyen Szófiában 9 fővel próbálkoztunk meg kvótaszerzéssel, a 
végelszámolásnál pedig Szőke Alex tudta kiharcolni a tokiói részvételt, a többiek sajnos messze 
voltak a kvótaszerzéstől. A mezőny erősségére és nagyságára jellemző, hogy a legtöbb 
súlycsoportban 25-30 versenyző, köztük olimpiai és világbajnokok harcoltak az utolsó 2 
kvótáért.  

Az olimpiai felkészülés jól sikerült a 6 fős csapatunknak és reménykedve vártuk a zárt kapuk 
mögött rendezett és rendkívül szigorú járványügyi szabályokat hozó Tokiói játékokat. A siker 
nem is maradt el, hiszen Lőrincz Tamás révén aranyérmet, testvére Viktor személyében pedig 
ezüstérmet nyertünk. Emellett Szőke Alex és Iszmail Muszukajev az értékes 5. helyet szerezte 
meg. A KF csapatversenyben az igen értékes 4. helyen végzett a magyar csapat. A játékokon 



„erős” magyar háttércsapat is tevékenykedett: Bacsa Péter az UWW versenyigazgatójaként 
dolgozott, Pál Szabolcs bíróként, Dr. Molnár Szabolcs UWW orvosként, Martin Gábor pedig 
UWW fotósaként végzett hasznos háttértevékenységet. 

Az évet a felnőttek rendhagyóan egy VB-vel zárták, melyet a norvégiai Osloban rendeztek az 
olimpia után 6 héttel. Az olimpia után általában nem rendeznek világbajnokságot, de az eltolt 
olimpia miatt már nem akarták elvenni a rendezést a norvégoktól, mely részben pótolta a 
2020-ban elmaradt VB-t is. Az olimpia közelsége miatt a mezőny is foghíjas volt, kevés olimpiai 
résztvevő indult el a nyári olimpia után. A magyar csapat is főként fiatalokból állt, itt próbáltuk 
ki először az új generáció csapatát. A fiatalok nem is vallottak szégyent, hiszen Szőke Alex 
révén egy ezüstérmet gyűjtöttünk be, négyen pedig (Torba, Szabó, Takács, Lévai T.) az igen 
értékes 5, helyen végeztek, megmutatva ezzel ennek a generációnak az erejét és azt, hogy 
sikeresen nyomdokaiba tudnak lépni a háttérbe vonuló nagy bajnokainknak.   

Az utánpótlás világversenyeken idén egyenletesen teljesítettek a korosztályok nem volt olyan 
kiugró eredmény, mint a 2019-es junior EB, ahonnan 11 éremmel köztük 4 arannyal tértünk 
haza. Az 2021 évben kiemelkedőt nyújtottak versenyzőink az októberi szerbiai U23 VB-n, ahol 
1 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet szereztek. Az UP mezőnyből kiemelkedett Lévai Tamás, aki 
az U23 mezőnyben VB aranyat és EB ezüstöt gyűjtött be, Váncza István U23 EB aranyat nyert, 
valamint Elekes Enikő, aki a kadett korosztály EB és VB aranyát is begyűjtötte. 

Figyelmeztető jel azonban az érmek és sikerek mögött, hogy a junior korosztály nem teljesített 
megfelelően a világversenyeken, ahogy az elvárható lenne 8 év KSF támogatása után, hiszen 
ezekben az években több mint 4 Milliárd forintot osztott ki a szövetség a klubok között. 
Ezekben a korosztályokban már mutatkoznia kellene a továbbosztott pénz eredményének és 
a klubok erősödésének. 

A válogatottak vezetésében 2021-ban lényeges változás nem történt, a következő 
szakemberek dolgoztak a keretekkel: 

KÖTÖTTFOGÁS: 

Szövetségi Kapitány: Sike András 

Felnőtt edző:  Módos Péter 

U23 edzők:  Repka Attila és Takács Ferenc 

Junior edzők:  Kliment László és Fodor Zoltán 

Kadett edzők:  Lévai Zoltán és Czifferszky Ákos 

 

SZABADFOGÁS: 

Szövetségi Kapitány: Dvorák László 

Felnőtt edző:  Bánkuti Zsolt 

U23 edzők:  Gulevszki Konsztantin 

Junior edzők:  Tóth Gábor és Hatos Gábor 

Kadett edzők:  Farkas Gábor és Bábszki Gergely 

 

NŐI SZAKÁG: 

Szövetségi Kapitány: Ritter Árpád 

Felnőtt edző:  Ritter Árpád 

U23 edzők:  Martin Gábor 



Junior edzők:  Ritter Diletta és Páli Sándor 

Kadett edzők:  Gyurasits Csaba és Bóna Dániel 

 

A serdülő szakág mely egyben a Sport XXI. programot is megvalósítja, külön irányítás alatt áll, 
ennek a korcsoportnak a koordinátora Bacsa Ferenc, az edzők pedig kötöttfogásban: Módos 
Csaba, Madarasi Gábor és Szabó Martin, szabadfogásban: Gulyás István, Szatmári Zsolt és 
Csonka Csaba a nőknél pedig Kapuvári Gábor és Kálmán Balázs. 

A járványügyi korlátozások miatt az évi rendes közgyűlést sem tudta a szokásos májusi 
időkeretben megtartani a szövetség, ezért rendhagyó módon írásban szavazott a közgyűlés a 
kiküldött anyagokról és beszámolókról. Mivel ebben az évben nem volt tisztújítás a közgyűlés 
anyagai a szakmai és pénzügyi beszámolókat érintették csak. 

A 2020. évről elhalasztott fő nemzetközi versenyeket, a márciusi Európai Olimpiai Kvalifikációs 
versenyt és júliusi Kadet VB-t is meg tudtuk tartani a 2021-es évben. A márciusi tokiói olimpia 
európai kvalifikációs selejtezőjét a BOK csarnokban, a július 19-25 közötti Kadet 
Világbajnokságot pedig a Tüskecsarnok küzdőterén rendeztük, mellyel új sportlétesítményt 
kapcsolunk be a sportág vérkeringésébe.  A két versenyre is közel 2.000 akkreditált vendéget 
láttunk vendégül és a szokásos magas színvonalon rendeztük meg őket, hasonlóan az összes 
korábbi hazai rendezésű világverseny színvonalához. 

A jövő év sem telik el hazai rendezésű világverseny nélkül, hisz márciusban a BOK csarnokban 
felnőtt Európa-bajnokságot rendezünk, melyet legutóbb 21 éve 2001-ben tartottunk akkor 
még csak szabadfogásban a Körcsarnokban. Akkor Bánkuti Zsolt révén szereztünk aranyat, 
reméljük jövőre ez a sor folytatódni fog. Ezzel a versennyel feltettük a koronát az elmúlt 7 év 
rendezéseire, hiszen ezzel már minden korcsoport EB és VB-ját megrendeztük 2015-óta. 

Örömmel jelenthetem, hogy a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia átadása megtörtént, 
szeptembertől pedig elindult a KIMBA első évfolyamának képzése. A rendezvénycsarnok 9 
szőnyeg lerakására alkalmas területtel rendelkezik két szinten, ahol a magas szintű edzések 
mellett világesemények megrendezésére is alkalmas lesz. Ezáltal megvalósult régóta 
dédelgetett közös álmunk és elképzelésünk -egy XXI. századi körülményeket nyújtó birkózó 
központ - amely 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 KIMBA-n szeptemberben kezdődött meg a munka, mely során az teljes akadémiai 
programban (TAP) 84 fő kezdte meg a tanulmányait és a heti 8 edzéssel járó szakmai munkát. 
Ők bentlakásos rendszerben végzik a képzést, mely során a Weisz Manfréd kollégium teljesen 
felújított részlegében laknak. A KIMBA saját nevelőtanárokat alkalmaz a tanulás segítésére, 
valamint teljes orvosi csapat (orvos, dietetikus, masszőr, gyógytornász, pszichológus) segíti a 
napi rutinjaikat. A TAP program mellett működik az akadémiai alap program (AAP) melyben a 
fővárosi és környéki csapatok csatlakozhatnak be heti 2-3 alkalommal a KIMBA munkájába, itt 
50-60 versenyző dolgozik rendszeresen az akadémia szakmai stábjával. Ezen kívül 35 fő U23 
alatt válogatott versenyzővel kötöttünk támogatási szerződést, ők havi 40-200e Ft nettó 
ösztöndíjban részesülnek. A KIMBA szakmai csapata lelkiismeretes módon végzi a munkáját, 
bízunk benne, hogy az akadémiai képzés hosszútávon is megoldja a sportág utánpótlásának 
helyzetét és a képzés után az ott tanulók nagy része fogja adni majd a felnőtt válogatott 
gerincét. 



A Magyar Birkózó Szövetség elnöksége 2021-ben a pandémiás helyzet miatt csak 2 ülést tudott 
tartani, a felmerülő kérdéseket az év folyamán írásbeli szavazásokkal döntötte el. Az IB (Intéző 
Bizottság) pedig szintén csak 2 alkalommal gyűlt össze személyesen az év elején, a 
továbbiakban itt is az írásbeli szavazás eszközével dolgoztunk. A meghozott döntések 
mindegyike határozatszámmal jelölve felkerült az MBSZ honlapjára 
(http://birkozoszov.hu/site/elnoksegi-hatarozatok-2021 )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 
és suli program” támogatott szakosztályait és a támogatás mértékét, a létesítmény-fejlesztési 
támogatások nyerteseit és az év végi jutalmak összegeit.  

 

A KSF elosztás a 2021-es évben: 

 
A 2021-ben az EMMI-től a sportágra szánt 775 millió Ft-os KSF támogatást a következő 
felosztásban használta fel a szövetség, összhangban a 2021-ig lefektetett fejlesztési 
irányokkal: 
 
Felnőtt Keretek szakmai munkája:            205.000.000 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 
(http://birkozoszov.hu/images/uploaded/Eln%C3%B6ks%C3%A9gi%2020191206/KSF%20t%C
3%A1mogat%C3%A1s%202020%20elvei.pdf) Ezen feltételek szerint az elmúlt évben 97 
egyesület kapott támogatást. A versenyek hiánya miatt az MBSZ elérte az EMMI-nél, hogy a 
2021-es évre a személyi költségeket 60% súllyal lehessen elszámolni a korábbi 40%-hoz 
képest. Ezzel az egyesületek a nehéz időszakban is meg tudták tartani az edzőket és a 
versenyzőket a bérek szinten tartásával.  
Az ellenőrzések a járvány miatt nehézkesen, de folytatódtak, ennek 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 2021-2022. évi 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 (http://birkozoszov.hu/site/uvegzseb-kozerdeku-adatok-backup ). 

Sportdiplomáciai területen is jelentős sikereket értünk el. Sikerült megszerezni a 2022-es 
felnőtt Európa-Bajnokság rendezési jogát, mellyel a 2018-as felnőtt VB után 4 évvel a sportág 
második legjelentősebb versenyét is megrendezhetjük. A 2021-es dortmundi junior EB alatt 
rendezett UWW-EU kongresszusán tisztújítás zajlott, mivel lejárt az előző elnökség 4 éves 

http://birkozoszov.hu/site/elnoksegi-hatarozatok-2021
http://birkozoszov.hu/images/uploaded/Eln%C3%B6ks%C3%A9gi%2020191206/KSF%20t%C3%A1mogat%C3%A1s%202020%20elvei.pdf
http://birkozoszov.hu/images/uploaded/Eln%C3%B6ks%C3%A9gi%2020191206/KSF%20t%C3%A1mogat%C3%A1s%202020%20elvei.pdf
http://birkozoszov.hu/site/uvegzseb-kozerdeku-adatok-backup


mandátuma. Nagy sportdiplomáciai sikerként könyvelhetjük el, hogy a 7 fős elnöksége 
bekerült Ali Csilla, akit a testület az alakuló ülésén megválasztotta főtitkárnak. Ezzel immár az 
UWW két legfontosabb testületében, az UWW bureauben és az UWW- Európai szövetségében 
is van magyar képviselete sportágunknak. 

2020 augusztusában került felavatásra a vajdasági, Magyarkanizsán alapított Kozma István 
vajdasági birkózó akadémia, melynek megépítését a magyar kormány kiemelkedően 
támogatja. A képzés itt is megindult szeptembertől, 35 fő kezdte meg a bentlakásos képzést. 
Az ottani program szervesen illeszkedik a KMBA szakmai programjába. 
 

A Magyar Birkózók Szövetsége 2021. évben jubileumi esztendőt ünnepelhetett, nevezetesen 

az MBSZ alapításának 100. évfordulóját.A 2021-es nagyszabású MBSZ 100 projekt előkészítő 

munkálatai már 2020-ban elkezdődtek, így például a 100 év szövetségben című kötet 

kéziratának készítése és szerkesztése, illetve a jubileumi film felvétele. Utóbbi díszbemutatója 

2021. november 30-án zajlott az Uránia Nemzeti Filmszínházban, s az M4 Sport is műsorára 

tűzte decemberben. A 100 év szövetségben – a magyar birkózás csodálatos világa című 

historikus album az MBSZ kiadásában és a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) Nagy 

Béla-programja, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) pályázata segítségével 

valósult meg. Az MSÚSZ elnökségének értékelése szerint a program egyik kiemelkedő 2021-es 

projektje lett a birkózókönyv, amelyet az MBSZ egykori sajtófőnöke, Szekeres István írt, s 

jelenlegi sajtófőnöke, Deák Zsigmond szerkesztett. Múlt és jövő marketing szempontból is 

értékes összekapcsolódását jelzi, hogy a szövetség új centenáriumi arculatot és logót kapott – 

ezzel összes tagszervezetének és támogató partnerének egyaránt emlékezetessé tette a 

jubileumot. A májusi közgyűlési határozatot október elején jegyezte be az illetékes bíróság, 

így, hűen a hagyományokhoz, mostantól újra Magyar Birkózók Szövetsége az MBSZ hivatalos 

neve. 

Ami az eseményeket illeti, 2021. március 16-án, napra pontosan a centenáriumon a Kozma 

István Magyar Birkózó Akadémián szűk körű, de a sajtóban népszerűsített ünnepség zajlott. Az 

akkori szigorított előírások miatt nem lehetett ott, így a távolból fejezte ki jókívánságait Szabó 

Tünde sportért felelős államtitkár, Németh Szilárd, az MBSZ elnöke, a Honvédelmi 

Minisztérium parlamenti államtitkára pedig a Parlamentben napirend utáni felszólalásában 

méltatta a jubileumot. Az egyik leglátványosabb rendezvény az MBSZ alapításának 100. 

évfordulója és a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) megnyitása tiszteletére 

rendezett gála volt a sportág a nemzeti összetartozás napján, június negyedikén, számos hazai 

és külföldi sportvezetővel, fokozott médiajelenléttel. Magyarország miniszterelnöke, Orbán 

Viktor köszöntő levelet küldött az MBSZ elnökének, Németh Szilárdnak. Ezen az eseményen 

adták át a jubileumi díjakat is. 

Az év folyamán elnökségünk tagja felkeresték az összes működő birkózó szakosztályunkat és 

jubileumi díszoklevelet adtak a város vezetésének, valamint díjazták a szakosztály munkáját 

segítő szakembereket és támogatókat. Minden sportoló gyermek ajándékcsomagot kapott a 

látogatás során, a klub pedig egy jubileumi díszzászlót kapott az évforduló emlékére.  



Sajnos a 2021-as évben is számos kiváló birkózó távozott az élők sorából. Elbúcsúztattuk 

többek között Ráskövy Istvánt,aki  Ausztáliában élt, Szabó Zoltánt (FTC), Mocsári Jánost, 

Kondacs Györgyöt (BVSC), Schwendtner Józsefet (Csallóköz), Kiss Sándotr (Heves megyei 

szövetség elnökét), Dombi Ivánt, Széles Józsefet (Mesteredzőt, FTC). Emléküket örökké 

megőrizzük!  

 

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 


