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ELNÖKI BESZÁMOLÓ 2019 
 
 

A 2019-es év minden tekintetben a rendszerváltás utáni időszak legsikeresebb éve volt a magyar 
birkózósportban, hiszen még soha nem szereztünk annyi felnőtt és utánpótlás világversenyes érmet, 
mint ebben az évben. Továbbá most fordult elő az olimpiai kvalifikációs rendszer bevezetése óta, hogy 
a kvótaszerző világbajnokságon 3 érmet és 4 kvótát szerezzünk, köztük is a legfényesebbet Lőrincz 
Tamás személyeben a jelenkori magyar birkózás legnagyobb alakja érte el. 

 A tavalyi év sikerei magasra tették a mércét, hiszen 2018-ban a minden idők legszínvonalasabb VB-
nek titulált budapesti rendezésű világeseményen 4 érmet szereztünk (ebből 2 ezüst olimpiai 
súlyokban), de emellett is voltak sporttörténelmi eredményeink a tavalyi évben, hisz először 
szereztünk érmet az ifjúsági olimpián és aranyat a serdülő EB-n. 

A 2019-es évben 40 érmet gyűjtöttek versenyzőink, ezzel sikerült felülmúlni a tavalyi csúcsévet is, 
hiszen akkor 38 érmet, 2017-ben pedig 35 szereztünk a táblázatban felsorolt világversenyeken. 

 

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 

 

A táblázatból kimaradtak azok a multisport események, melyeket nem évente rendeznek és torzítanák 
az összehasonlítást. Ilyen volt a felnőttek számára rendezett, 4 évente megrendezésre kerülő minszki 
Európa-játékok, a bakui EYOF és a Budapesten rendezett serdülő korcsoportnak kiírt Combat Games 
is, ahol szintén szép sikereket arattak a versenyzőink. 

A fenti eredményekből kiolvasható, hogy tradicionális sikerágazatunk a kötöttfogás ebben az évben is 
kitett magáért, az összes megszerzett érem közel 50%-át ez a szakág termelte. A női csapatunk évről 
évre egyre jobban bizonyítja, hogy a fejlődése töretlen, hiszen éremszámban majdnem beérték a 
kötöttfogást. Az idén különösen a junior és serdülő korosztályban voltak eredményesek. A szabadfogás 
is jobban teljesített, mint a tavalyi évben, de ott a lemaradásunkat csak hosszú évek szisztematikus 
munkájával lehet csak csökkenteni. 
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Az év legfontosabb eseménye minden kétséget kizáróan a kvalifikációs Felnőtt VB volt melyet idén 
Kazahsztán fővárosában Nur-Szultánban rendeztek meg. A versenyen a következő eredményeket értük 
el: 

Lőrincz Tamás:   Aranyérem – 77 kg olimpiai kategória 

Lőrincz Viktor:  Ezüstérem – 87 Kg olimpiai kategória 

Korpási Bálint:  Bronzérem – 72 kg 

Muszukajev Iszmail: Bronzérem – 65 kg olimpiai kategória 

Sastin Mariann:  V. heyl – 62 kg olimpiai kategória 

 

Az eredményeken felül kiemelendő a megszerzett 4 olimpiai kvóta, melynél többet csak 7 nemzet 
tudott szerezni (3 európai és 4 ázsiai), és olyan országokat utasítottunk magunk mögé a 
kvótaversenyben mint USA, Azerbajdzsán, Belorusz, Kanada, Mongólia, India, Törökország, 
Örményország. 

A felnőttek mellett idén a junior korosztály homorított ki az eredményeivel, hiszen csak ez a korosztály 
15 érmet gyűjtött, a megszerzett érmek közel 40 %-át. Kiemelkedőt nyújtottak a spanyolországi 
Pontevedrában rendezett junior EB-n, ahol 4 arany, 3 ezüst és 4 bronzérmet szereztek, mellyel minden 
idők legjobb junior EB eredményét érték el, valamint a kötöttfogású fiúk és a lányok is a dobogón 
végeztek a csapatversenyben. Külön kiemelendő Takács István teljesítménye, aki az EB-n és a VB-n is 
aranyérmet szerzett, melyre több mint 10 éve nem volt példa a magyar birkózásban. 

Örvendetes tény továbbá, hogy a serdülő (U15) EB mindhárom szakág szerzett érmet és a tavalyi 
történelmi arany után idén újabb 2 aranyérmet zsebeltünk be. Ebben a korosztályban különösen nehéz 
a sikerek elérése hazánknak, hiszen itt még jobbára csak a klubmunkából érkező versenyzők állnak 
rajthoz, valamint nehezíti a körülményeket a 2 induló/ország szabályrendszer és a keleti versenyzők 
túlérettsége is. Nem véletlen, hogy itt elsősorban a női szakágunk jeleskedett. 

Figyelmeztető jel azonban az érmek és sikerek mögött, hogy a kadet és U23 korosztály nem teljesített 
megfelelően a világbajnokságokon, ahogy az elvárható lenne 6 év KSF támogatása után, hiszen ezekben 
az években több mint 3 Milliárd forintot osztott ki a szövetség a klubok között. Ezekben a 
korosztályokban már mutatkoznia kellene a továbbosztott pénz eredményének és a klubok 
erősödésének. 

A szakmai vezetésben változás történt az év közepétől, Komáromi Tibor munkáját Bácsi Péter 
visszavonult világbajnokunk vette át, mint főállású szakmai igazgató. 

A válogatottak vezetésében lényeges változás nem történt, egyedül a szabadfogásban voltak érdemi 
cserék, ahol a szövetségi kapitányi poszton 21 év után Gulyás Istvánt Dvorák László váltotta, aki a 90 
éves évek végének egyik legsikeresebb versenyzője volt. Szintén elbúcsúztunk az ukrán Mihail 
Haracsurától, akit a felnőttek élén Bánkuti Zsolt váltott. A kötöttfogás edzője Repka Attila helyett a 
londoni olimpia bronzérmese Módos Péter lett. 

 

Ennek alapján a három szakág 2019-es edzői kerete a következőképpen állt össze: 

 

KÖTÖTTFOGÁS: 

Szövetségi Kapitány: Sike András 

Felnőtt edző:  Módos Péter 

U23 edzők:  Lévai Zoltán és Fodor Zoltán 

Junior edzők:  Struhács György és Takács Ferenc 

Kadett edzők:  Repka Attila és Kliment László 
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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 Martin Gábor 

 

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 Cifferszki Ákos, szabadfogásban: Szatmári Zsolt és Csonka Csaba a nőknél pedig Péteri András 
és Kapuvári Gábor. 

 

Az év közepén májusban tartotta az MBSZ a 2020. év elejéről előrehozott tisztújító közgyűlését is 
melyre a tagság februári rendkívüli közgyűlésen hatalmazta fel a vezetést. 

A közel 90%-os részvétel mellett megtartott választáson 5 évre ismét Németh Szilárdot bízta meg a 
tagság egyhangú szavazati aránnyal. A 25 tagú elnökségbe több új tag is bekerült, örvendetes tényként 
több korábbi, illetve jelenlegi bajnokunk. A grémium tagja lett első női tagként Barka Emese Európa-
bajnokunk is.  

Az új tagok ABC sorrenden: Bácsi Péter, Barka Emese, Kiss Balázs, Kuller József, Mátyás Gábor, Mester 
Lajos, Péteri László, Sámuel Botond, Szőnyi János. Az új tagoknak sok sikert és eredményes munkát 
kívánok ezúton is. 

A szövetség napi vezetésével Bacsa Péter korábbi ügyvezető alelnököt bíztam meg, aki társadalmi 
munkában vállalta a feladatot, a főtitkári pozíciót pedig továbbra is Farkas Tibor látja el főállásban. 

 

Versenyrendezés szempontjából a 2019-es esztendőben is bebizonyítottuk, hogy a tavalyi nagysikerű 
felnőtt VB után az U23 VB-t is a tőlünk elvárt magas színvonalon bonyolítottuk le, új helyszínként a 
Ludovika Arénában melyen 65 ország közel 600 versenyzője vett részt. Erre kiváló felkészülés volt a 
Győrben megrendezett magyar nagydíj (GP). Mint látható, 10 sikeres szombathelyi rendezés után a GP 
áttette székhelyét Győrbe, ahol méltó körülmények között tudtuk immár második évben fogadni a világ 
birkózóit a minden igényt kielégítő Olimpiai Sportpark épületegyüttesében.  

A jövő év sem múlik el hazai rendezésű világesemény nélkül, hiszen márciusban Budapesten rendezzük 
meg a tokiói olimpia európai kvalifikációs selejtezőjét a BOK csarnokban, melyről a súlycsoportok 
döntősei szereznek kvótát a játékokra. A versenyre - hasonlóan a 2018-as VB-hez – segítjük a klubok 
feljutását és ellátását is, bízva abban, hogy telt házas közönség előtt versenyzőink megkettőzött erővel 
vetik magukat a küzdelmekbe.  

Emellett augusztus végén a Kadet Világbajnokságnak adunk otthont a Tüskecsarnok küzdőterén, 
mellyel új sportlétesítményt kapcsolunk be a sportág vérkeringésébe.  Erre a versenyre is közel 1.000 
akkreditált vendéget várunk és hasonlóan magas színvonalon próbáljuk megrendezni az eseményt, 
mint az összes korábbi hazai rendezésű világversenyt. 
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 Örömmel jelenthetem, hogy a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia építése a végéhez közeledik, 
az átadása előre láthatóan jövő év áprilisában fog megtörténni. 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 2019-ben öt ülést tartott, az IB (Intéző Bizottság) pedig 9 
alkalommal gyűlt össze melyeken fontos döntéseket hozott. A meghozott döntések mindegyike 
határozatszámmal jelölve felkerült az MBSZ honlapjára (http://birkozoszov.hu/site/elnoksegi-
hatarozatok-2019 ) 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.  

Kiosztásra került további 24 birkózószőnyeg a jelentkező klubok számára, melyek a világbajnokságon 
használt szőnyegekből, valamint az összes központi táborokban (Körcsarnok, Tata, Mátraháza) 
lecserért használt szőnyegekből álltak. Ezáltal a válogatottak mindegyike új, legmagasabb minőségű 
Taishan szőnyegen tud készülni. 

 

A KSF elosztás a 2019-as évben: 

 
A 2019-ben az EMMI-től a sportágra szánt 775 millió Ft-os KSF támogatást a következő felosztásban 
használta fel a szövetség, összhangban a 2020-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/docs/07_ksf_elosztasuj.pdf ) Ezen feltételek szerint az elmúlt évben 102 
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 2019-es 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 ). 

 

http://birkozoszov.hu/site/elnoksegi-hatarozatok-2019
http://birkozoszov.hu/site/elnoksegi-hatarozatok-2019
http://birkozoszov.hu/docs/07_ksf_elosztasuj.pdf
http://birkozoszov.hu/site/uvegzseb-kozerdeku-adatok-backup
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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. További jelentős eredmény, hogy szövetségünk 
ügyvezető alelnöke Bacsa Péter, aki egyben az UWW elnökségi tagja is, megkapta a tokiói olimpia 
versenyigazgatói posztját is, melyet az idei kazak VB versenyigazgatói posztjának kiemelkedő ellátása 
után érdemelt ki. Rajta kívül még Dr. Molnár Szabolcs a verseny orvosaként fog tevékenykedni, 
valamint Pál Szabolcs kiváló nemzetközi bírónk is a bírói keret tagja. 

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. 
Nyáron felújítottuk és ünnepélyesen felavattuk két korábbi olimpiai bajnokunk Weisz Richárd és 
Kárpáti Károly sírját a Kozma utcai zsidótemetőben. 

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 2017-től az MBSZ 
elnökségének döntése értelmében a magyar bajnokságokon, a határon túli magyar állampolgárságú 
versenyzők is indulhatnak. 

Október 23-án tettük le a vajdasági, Magyarkanizsán alapított Kozma István vajdasági birkózó 
akadémia alapkövét, melynek megépítését a magyar kormány kiemelkedően támogatja. Bízunk benne, 
hogy a jövő év végére ott is el tud indulni az akadémiai képzés, melynek programja szervesen fog 
illeszkedni a KIMBA programjába. 

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 


