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Szakmai és Utánpótlás Bizottság  
 
 
I. A Szakmai Bizottság  

 
A Szakmai Bizottság a május 31-ei tisztújító közgyűlést követően 2019. július 9-én alakult meg 
a következő összetételben: 

Elnök:  Bácsi Péter – szakmai igazgató 
Tagok:  Dvorák László – szabadfogású szövetségi kapitány 
 Ritter Árpád – női szövetségi kapitány 
 Sike András – kötöttfogású szövetségi kapitány 
 Farkas Gábor 
 Gulyás István 
 Hajdú Imre 
 Katona Géza 
 Lévai Zoltán 
 Losonczi Ottó 
 Lőrincz Tamás 
 Nagy Lajos 
 Virág Lajos  

 
A Szakmai Bizottság feladata, hogy biztosítsa a magyar birkózás fejlődését, sportszakmai 
ügyekben döntést hozzon vagy javaslatot tegyen az Elnökség, illetve az Intéző Bizottság felé. 
A Szakmai Bizottsággal egyidőben albizottságként megalakult az Utánpótlás Bizottság, 
melynek a célja, hogy munkájával, javaslataival elősegítse a magyar utánpótlás megfelelő 
fejlődését, valamint segítse a Szakmai Bizottság és az Elnökség munkáját, döntéshozatalait. 
 
A bizottságok feladatait és hatásköreit meghatározó dokumentumok, illetve az ülések 
jegyzőkönyvei megtalálhatók az MBSZ honlapján.  
 
 
A Szakmai Bizottság két ülést tartott (október 7-én és november 21-én) amelyen az alábbi 
napirendi pontok, témák kerültek tárgyalásra 
 
október 7.: 
 

1. Nur-szultáni felnőtt VB-n való szereplésről készített beszámoló 
2. Versenynaptár javaslatok 2020 
3. Szakmai program javaslatok 2020 
4. SE ponttáblázat javaslatok 
5. Válogatási elvek 
6. Versenyrendezési kötelezettség javaslatok 
7. Szabadfogású beszámoló és terv 2020-2024 
8. Strandbirkózó OB javaslatok 
9. CSB 2019 
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november 21.: 
  
az Utánpótlás Bizottsággal közösen lett megtartva az ülés: 
 

1. A Budapesti U23 VB-n való szereplésről készített beszámoló 
2. 2020. évi versenynaptár véglegesítése 
3. Bizottságok hatáskörei, feladatai 

 
A bizottsági ülés fő témája a 2020-as versenynaptár véglegesítése volt. Az összeállítás során a 
fő szempont volt a Tokiói Olimpia, valamint a nagy nemzetközi versenyek (Európa bajnokság, 
kvalifikációs versenyek, ranking sorozat, utánpótlás világversenyek, valamint a jelentősebb 
nemzetközi versenyek). Másik fontos szempont volt, hogy a vasárnapi versenyek számát 
csökkentsük, ennek érdekebén lehetőség szerint több versenyt összevontunk egy hétvégére. 
 
Bácsi Péter sk. 
Szakmai Bizottság elnöke 
 
 
II. Utánpótlás Bizottság 

 
A bizottság első ülésére 2019. szeptember 23-án került sor 

 
Tagok névsora:  
 elnök:  Struhács György 
 tagok:  Bacsa Ferenc,  
  Kliment László, 
  Lakatos Attila,  
  Martin Gábor, 
  Pap Ferenc,  
  Ritter Dileta, 
  Sarkadi Imre,  
  Takács Ferenc. 

Állandó meghívottak: Bácsi Péter szakmai igazgató,  
Rögler Gábor utánpótlás szakreferens. 

 
szeptember 23.: 
 
az alábbi napirendi pontok, témák kerültek tárgyalásra: 
 

1. Leány korosztályokban (Diák II, Diák I, serdülő) súlycsoport változtatások. 
2. Nemzetközi pontok változtatása utánpótlás korosztályban. 
3. Válogatási elvek utánpótlás korosztályban. 
4. Diák II versenyek áttekintése. Diák II. kötöttfogású országos versenyek eltörlése. 
5. Egyéni versenyek: 1 területi és 1 országos szabadfogású diákolimpia. 

Csapatbajnokság: 1 nyílt szabadfogású CSB. tavasszal, lebonyolítási módosításokkal. 
6. Régiós táborok módosításának javaslatai 
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október 10.: 
 

1. Újra tárgyalta és pontosította az utánpótlás válogatási elveit. 
2. A 2020. évi versenynaptár a szakmai bizottság felé. 
3. A 2020. évi utánpótlás CSB. lebonyolítási formája. 
4. Az UP. bizottság tagjai tárgyalták még a régiós táborok összetartó edzések női 

versenyek témáját és későbbi időpontban fognak javaslatokat kidolgozni a témákban. 
 
A bizottság minden elfogadott javaslatát továbbította a szakmai bizottság elnöke és az 
elnökség felé. 

 
Reményeink szerint a bizottság 2020. évben is segíteni tudja a munkájával és javaslataival 
a magyar birkózást.  
 

 
Struhács György sk. 
UP Bizottság elnöke 
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BÍRÓ BIZOTTSÁG 
 
 
A bíróbizottság a 2019-es évben negyed évente tartott ülést, 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 2019. január 19-én Budapesten tartottuk a hagyományos országos bírói értekezletet. Az 
előadások keretében az apróbb szabályváltozásokkal kapcsolatos információkat mutattuk be 
a hazai és nemzetközi bíróknak. 
 
A Magyar Nagydíjon közel az összes hazai nemzetközi bíró részt vett és megelégedéssel 
dolgozott. 
 
Áprilisban alapfokú bírói tanfolyamot tartottunk, ahol 7 jelentkezőből mind a 7 bíró sikeres 
vizsgát tett. 
 
A júniusi krakkói Serdülő EB-n 2 bíró (Csík Annamária és Gulyás Botond) NK III osztályra tett 
sikeres vizsgát. 
 
Júliusban Gyomaendrődön két napos értekezlet alkalmával értékeltük az első fél év 
eseményeit, beszéltünk előadások keretében a szabályokról. Videó anyagok elemzésével, 
Challange szituációk értékelésével foglalkoztunk. Minden résztvevő bíró és titkár sikeres 
írásbeli vizsgát tett. 
 
A szófiában megrendezett Kadet Világbajnokságon Rögler Gábor sikeres vizsgát tett és ezáltal 
NK I osztályú bíró lett. 
 
A Veterán Világbajnokságon Veszelszki Dániel tett sikeres vizsgát és így NK III. osztályú bíró 
lett. 
 
Az utánpótlás világversenyek mellett a felnőtt világversenyeken is képviseltettük magunkat, 
Európa Játékokon először volt Magyarországot képviselő bíró, valamint a kvalifikációs 
világbajnokságon Nur-Szultanban két bíróval vettünk részt (ez a verseny a bíróknak is 
kvalifikáció volt az Olimpiára) 
 
A budapesti U23 Világbajnokságon több területen is részt vettünk a verseny sikeres 
szervezésében és lebonyolításában. 
 
A Magyar Birkózó Szövetséggel közösen sikerült Budapestre hoznunk az UWW 
Bíróbizottságának év végi ülését, amely szintén egy fontos állomása volt a jövőbeni sikeres és 
erős sportdiplomáciai kapcsolatok kiépítésének.  
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Nemzetközi bírók listája 2020-ban: 
 
Palásti Tibor IS 
Pál Szabolcs IS 
Kismóni János I. 
Lőrik Zsombor I. 
Rögler Gábor I. 
Szél Dávid I. 
Weisz György I. 
Szabó Bence II. 
Szántóné Csánó Zsófia II. 
Tóth János II. 
Asztalos Bálint III. 
Csík Annamária III. 
Gulyás Botond III. 
Makula Tamás III. 
Sleisz Gabriella III. 
Veszelszki Dániel III. 
 
 
2019-ban elért eredmények: 
 
Nemzetközi: 
 

o Felnőtt VB, Nur Szultan: Pál Szabolcs, Palásti Tibor 
o Európai Játékok: Pál Szabolcs 
o Felnőtt EB Bukarest: Pál Szabolcs, Palásti Tibor 
o Junior  VB, Tallin: Kismóni János 
o Junior EB, Pontevedra: Szél Dávid 
o U23 VB Budapest: Lőrik Zsombor, Szél Dávid, Weisz György 
o U23 EB Újvidék: Weisz György 
o Kadet EB Faenza: Szabó Bence 
o Kadet VB, Szófia: Rögler Gábor 
o Katonai Világjátékok, Wuhan: Szabó Bence 
o EYOF, Baku: Szél Dávid 
o World Combat Games, Budapest: Csánó Zsófia, Makula Tamás, Rögler Gábor, 

Weisz György 
o Serdülő EB, Krakkó: Csík Annamária, Gulyás Botond 
o Veterán VB, Tbilisi: Veszelszki Dániel 

 
 
Hazai: 
 
Több mint 100 hazai versenyen dolgoztak bíróink. 
A hazai bírók továbbképzése, vizsgáztatása és munkájuk javítása. 
Új hazai bírók bevezetése a versenyeken való tevékenységbe. 
A hazai versenyek nagy részének problémamentes levezénylése.   
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2020-es célkitűzések: 
 

• Év elején országos edzői és bírói kongresszus a szabályváltozások tükrében.  

• Alapfokú bírói tanfolyam indítása. 

• Fiatal bírói program elindítása. 

• Az új nemzetközi bírói ruha egységesítése az UWW szabályainak megfelelően. 

• A nemzetközi és világversenyeken való sikeres bírói munka. 

• Magyar bírói képviselet a Tokiói Olimpián. 

• Az Európai Olimpiai Kvalifikációs versenyen és Kadet Világbajnokságon ide érkező bírók 
megfelelő szintű ellátása, valamint a sportdiplomáciai kapcsolatok erősítése. 

• Hazai versenyek problémamentes levezénylése. 

• A versenyek titkári munkájának megreformálása. 

• 2 új nemzetközi bíró levizsgáztatása. 

• 1 bíró előre lépését segítő vizsgáztatása. 

• Nyári 2 napos bírói továbbképző tábor megszervezése. 
 

 
Kérem a T. Elnökséget a 2019-es év eredményei és a 2020-as évi célok figyelembevételével a 
beszámoló elfogadására. 
 
Pál Szabolcs sk. 
Bíróbizottság elnök 
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ORVOSI BIZOTTSÁG  
 
 
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 2019-es 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. Dr. Mensch 
Henrik főorvos úr életkorának és tapasztalatának megfelelő bölcsességgel vonul fokozatosan 
vissza, de támogatja, tanácsokkal látja el és segíti fiát, Károlyt, ezen keresztül a mi munkánkat 
is észrevételeivel. Dr. Sarnyai Ákos oxyológus főorvos, a Hatvani SBO vezetője és Dr. Gáspár 
Krisztián bőrgyógyász, a Debreceni Egyetem adjunktusa, aktív részesei munkánknak. 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. Hihetetlen háttérmunkát végez a birkózás iránt elkötelezett, korábbi válogatott 
kerettag, dietetikus Kőrösi Éva. A 2019-es évben vállalt Anyasága miatt Bacskai Katalin 
gyógytornász aktivitása a családi kötelezettségei miatt természetszerűleg kissé háttérbe 
szorult. 
 
1. Válogatott keretek ellátása: 

 
a. Dr. Bakanek György, 
b. Főállású masszőrök: Hadi Gergely és Vass Zoltán, 
c. Dietetikai tanácsadás a kiemelt versenyzőknek – amelynek keretein 2017-ben 

változtattunk Kőrösi Éva szerződtetésével. 
 

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. Szőnyegtisztítási, „gomba” és aktuális probléma: vírusmentesítési protokoll: Dr. 
Bakanek György és Dr. Gáspár Krisztián 

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 2019-ben és remélhetőleg a későbbiekben is. 

d. Bacskai Katalin aktivitása kissé háttérbe szorult, a fenti érthető okokból, de segít a 
hattérből az OSEI-ben a birkózók rehabilitációjának irányításában. 
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e. A 2019-es év kiemelkedő eseményei: 

• Versenyek egészségügyi ellátás 
o Magyar Nagydíj, 2019. február 22-24. Győr. 
o U23-as Birkózó Világbajnokság, 2019. október 28 – november 03. 

Budapest. 

• Kiemelendőnek tartom, hogy tevékenységünk elismeréseként az UWW nekünk 
ítélte az első (!!!) World Wrestling Medicine Conference & Team Physician Course 
szervezését, amelyet közmegelégedéssel megszerveztünk Budapesten, 
2019.10.24-26 között. Előadásaink: 

o Kőrösi É.: Weight control management in wrestling. Invited lecture. 
o Tomin M.: Assessment of wrestling mats to prevent sports injuries. 
o Farkas G.: Precompetitive anticipatory stress response of elite wrestlers. 
o Gáspár k.: Skin conditions in wrestling, how to prevent. Invited lecture. 
o Molnár Sz.: Principles of musculoskeletal injury prevention in wrestling. 

Invited lecture. 
o Molnár Sz.: Medical coverage of wrestling events; from A to Z. Invited 

lecture. 

• 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. A Tokiói Olimpia Birkózó versenyeinek UWW által delegált egyik főorvosa Dr. Molnár 
Szabolcs lett. 

b. Nemzetközi Versenyek Biztosítása: 

• World Wrestling U23 Championship, 2019. október 28 – november 03. 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 „Injury and Health Risk Management in Sports – A handbook for 
decision making” könyvbe a Birkózás fejezet megírása – Dr. Molnár Sz., Dr. Gáspár K. 
és Dr. Mensch K. 
 

4. Tudományos tevékenység: 
a. Előadás: 

• Molnár Sz: Health Service in UWW Championships. Presentation in the U23 World 
Wrestling Championship, Referee Meeting, Budapest, 2019. Október 27. 

• Bacskai K, Molnár Sz: Birkózók ágyéki gerincsérülései és annak kezelése. 2013-17 
közötti kutatás eredményeinek összegzése. Sportorvosi Szemle 2019:60(1), 18-29. 

 
 

https://unitedworldwrestling.org/person/szabolcs-molnar
https://www.esska.org/mpage/AboutESMA
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5. Jövőkép: 

a. Az Olimpia ciklus 4. 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 sk. 
Ortopéd-traumatológus, PhD 
e-mail: szabolcsmolnardr@gmail.com 
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Sportolói Bizottság 
 
 
Bizottságunk a 2019-es év őszén alakult meg.  
 
Társelnökök: Barka Emese és Kiss Balázs.  
Tagok: Németh Zsanett, Ligeti Dániel, Lőrincz Tamás  
 
Bizottságunk tagjai aktív élsportolók, akik szívügyükként kezelik sportágukat. Ebben a 
szellemben végezzük a feladatainkat, és igyekszünk a Magyar Birkózó Szövetség segítségére 
lenni. 
 
A bizottsági tagok aktív sportolói karrierjükből fakadóan (edzőtáborozások, felkészülések) a 
személyes találkozók nehezebben kivitelezhetőek, így jellemzően telefonon történnek az 
egyeztetések.  
 
Az éppen aktuális felmerülő kérdésekkel folyamatosan egyeztetünk Bácsi Péterrel a Szakmai 
Bizottsági Elnökével. 
 
Ez idáig két alkalommal volt Sportolói Bizottsági ülés, amelyen a következő javaslatok és 
döntések születtek: 
 

1. Döntés született arról, hogy évente legalább 4 alkalommal (negyedévente) ülést tart a 
Sportolói Bizottság, amit visz major esetén növelhetünk több alkalomra. 

2. Döntés született arról, hogy a Sportolói Bizottság tagjai szakágakra vonatkozóan 
készítenek egy anonim online versenyzői elégedettségi felmérést. A felmérések 
eredményeit felhasználva, szeretnénk a sportolói igényeket prezentálni a szövetség 
Elnökségének részére. 

3. Javaslat született arról, hogy a Birkózó Szövetség vizsgája meg a női birkózó válogatott 
masszőr kérdését, hiszen jelenleg nem biztosított egy állandó masszőr számukra. 

 
Barka Emese sk. & Kiss Balázs sk. 
Sportolói Bizottság társelnökei 
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Jogi- Átigazolási és -Fegyelmi Bizottság 
 
 
1. Szervezeti kérdések: 
 
Az Alapszabály átfogó módosítását, melyet a 2019. március 29-én megtartott közgyűlésünk 
egyhangú döntéseivel elfogadott, az eljáró Törvényszék jóváhagyólag bejegyezte. 
 
A tisztújítás során megválasztott új tisztségviselők bejegyzése törvényesen megtörtént. 
 
A megújult alapszabály strukturális változásait követve az Elnökség elfogadta a Szövetség 
megújult Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
A fegyelmi szabályzatunk módosításra került, tekintettel a sportversenyeken tapasztalható 
fegyelmezetlen magatartásra.  
 
A koronavírus okozta magatartási szabályok megszegőivel szembeni szankciók is külön 
fegyelmi alakzatként kerültek feltüntetésre. 
 
 
2. Peres Ügyek: 
 
Szövetségünk elleni peres eljárások lezárultak, jelenleg nincs peres ügyünk. 
 
 
3. Fegyelmi ügyek: 
 
A fegyelmi ügyet egy alkalommal tárgyaltunk, döntésünk első fokon jogerőssé vált. Bár több 
fegyelmezetlenséget tapasztaltunk, kirívó ügyet nem, így elégségesnek ítéltük azt, ha ezekben 
az esetekben csak figyelmeztetéssel élünk. 
 
Dr. Kökény Zoltán sk 
Jogi Bizottság elnöke 
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Média- és Marketing Bizottság 
 
 
Ahogy az előző években, a Magyar Birkózószövetség (MBSZ) sajtómunkája 2019-ben is 
folyamatosan igyekezett a sportág imázsát javítani, híreinket, információinkat minél nagyobb 
tömegekhez eljuttatni. 
 
Ami állandó megjelenési fórumainkat illeti, nagy örömünkre szövetségünk honlapja 
(birkozoszov.hu) hosszú előkészítést követően épp a szeptemberi nur-szultani 
világbajnokságra újult meg teljes egészében, s immár XXI. századi szerkezettel és formával 
rendelkezik. Ezzel párhuzamosan facebook és instagram oldalunk, illetve aktivitásunk is 
megreformálódott, további lendületet kapott, a sportág híveit és „külsősöket” is bevonzva. 
Facebook oldalunkat jelenleg több mint tizenhatezren kedvelik. 
 
Folytatódott az M4 Sport közszolgálati csatornán adásba kerülő televíziós magazinunk 
(Kétváll), illetve prémium nyomtatott magazinunk, a Karfiolfül kiadása is. Utóbbi 2019 
januárjában megjelent számának fókuszában természetesen a csodás emlékű 2018-as 
budapesti világbajnokság állt, a következő kiadás középpontjában pedig a bukaresti Európa-
bajnokság (Barka Emese történelmi sikerével) és a minszki Európai Játékok (Torba Erik 
meglepetés-ezüstjével). Az őszi nur-szultani vb nagyszerű sikereiről, valamint a hazai 
rendezésű U23-as világbajnokságról a tavaly elkészített, idén kiadott legújabb szám szól. 
Magazinunk, úgy, mint eddig, eljutott birkózótársadalom tagjain kívül az állami 
sportvezetéshez, a médiapartnereinkhez, támogatóinkhoz, a többi sportági szövetséghez, 
ettől még a terjesztésén természetesen próbálunk tovább javítani. A tördelési és nyomtatási 
költség mellett a tartalomszolgáltatást és a szerkesztést a médiabizottság tagjai továbbra is 
külön ellenszolgáltatás nélkül végezték. 
 
Fontos és egyedi projektekként a 2018-as budapesti világbajnokság utómunkái kapcsán 
további kiadványokat, könyveket publikáltunk, egy művészeti albumot („Ez a birkózás…”), 
valamint a 2019 májusában bemutatott, hasonlóképp míves kiállítású Hősök tere című 
kötetet. Utóbbi az MBSZ és a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) Nagy Béla-programja 
segítségével valósult meg. 
 
Az MBSZ vezetése a külső médiakapcsolatok megreformálását is zászlajára tűzte, ennek 
folyományaként 2019-ben is hozzásegített néhány szakújságírót ahhoz, hogy a sportág 
különböző nagy eseményein, például a februári győri kötöttfogású Magyar Nagydíj, Polyák 
Imre-emlékversenyen, illetve a szeptemberi nur-szultani világbajnokságon 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, a hazai rendezésű U23-as vb-re, a 2018-as vb-nél kisebb volumenű, de hasonló külön 
médiakampányt szerveztünk. 
 
A sorozatos versenyrendezések kapcsán gyümölcsöző kapcsolatot építettünk ki a nemzetközi 
szövetség (UWW) marketing szekciójával, annak ötleteit, terveit hasznosítva, feldolgozva. 
 
A média- és marketingbizottság az üléseit általában az eddigiekhez hasonlóan egy-egy konkrét 
feladattal kapcsolatban tartotta meg (Karfiolfül magazinba ötletelés, illetve feladatok 

http://birkozoszov.hu/
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kiosztása, Magyar Nagydíj műsorfüzetének megtervezése, kommunikációs stratégiai akciók 
tervezése, U23-as vb-kiadványok megtervezése stb.). A bizottság felállása: Virág Lajos és Deák 
Zsigmond társelnökök, Deák Horváth Péter, Elek Sándor, Martin Gábor, Puksa Ferenc, Tollár 
Dániel, Tomka Tivadar, Világi Péter – tagok. Világi Péter PR-vezetőként végezte a munkáját 
Bányász Árpád segítségével, fotósként pedig Róth Tamásra számíthattunk 2019 során is. 
Az MBSZ a média- és marketingbizottság javaslatára 2015-ben Médiadíjat alapított, amelyet a 
2019-es birkózókarácsonyon A Sláger FM és Tollár Dániel kapott meg. Sportolóink, 
szakembereink közül az MSÚSZ Év sportolója választáson Barka Emese, Lőrincz Tamás, Lőrincz 
Viktor és Sike András került be kategóriájában a top 10-be. 
 
Deák Zsigmond sk. & Virág Lajos 
Média- és Marketing Bizottság 
társelnökök 
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Hagyományőrző és Fair Play Bizottság  
 
 
Emléket állítunk, gyűjtünk és továbbítunk, értéket teremtünk, hagyományt őrzünk, példát 
mutatunk. 
 
Minden, ami birkózás. 
 
A Magyar Birkózó Szövetség Hagyományőrző és Fair Play bizottsága elhatárolódik minden 
személyeskedő jellegű, politikai és kirekesztő megnyilvánulástól! 
 
Megújult bizottságunk tagjai: 
 

Elnök: Mészáros Gyula 
Bizottsági tagok: Varga Jánosné 

     Szőnyi János 
     Rácz Lajos 
     Jocha Károly 
     Tomin János 
    Udvardi Attila. 

 
1. Archiválás 

 Az egyik közösségi oldalon található Birkózó Hagyományőrzők csoport tagjainak/1001 fő/ 
köszönhetően számtalan fényképpel és történettel gazdagodott archívumunk.  
 

2. Élő hagyomány 
Folyamatosan követjük a napi hazai és külföldi utánpótlás és felnőtt birkózó eseményeket és 
erről tájékoztatást adunk. 
 

3.  Hagyományőrzés 
 
Egy régi adósságot törlesztettünk néhai Hernádi Mihálynak és családjának: 
kezdeményezésünkre Hernádi Mihály neve bekerült a HDKE online adatbázisába, illetve a 
leírás kutatható az intézmény gyűjteményében. 
http://hdke.hu/emlekezes/embermentok/embermentok-nevsora 

EMBERMENTŐ NEVE MENTETT NEVE 
EMBERMENTŐ 
FOGLALKOZÁSA 

ÉVE 

 

Hernádi Mihály 
zsidó foglyok kimenekítése a 
téglagyárból orvos főhadnagy 

 
4. Jószolgálat 

Továbbra is keressük a megoldást az elesett, idős birkózók támogatására. 
 
 
 

http://hdke.hu/emlekezes/embermentok/embermentok-nevsora
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5. Kegyeleti misszió 

 
Részt vettünk a szövetség által szervezett megemlékezéseken. 
 
Szomorú kötelességünknek eleget téve búcsúztattuk az elmúlt közgyűlés óta elhunyt 
halottainkat: 
 
Dina Károly Vasas SC 
Tóth Mihály Páty 
Szeg Sándor Soltvadkert 
Mirkóczky József  /75./Eger 
Kaló Ferenc/Franyó; 72./ Vasas SC 
Németh Sándor DVTK 
Devecsai László Vasas SC 
Mészáros György CSA VSE 
László Márton Karcag 
Jakab Gyula Székelyudvarhely 
Géth Ede TBSC 
 
"Ne nézzetek rám borzalommal, ha meghalok: az a halott a koporsóban nem én vagyok. 
Csak hamu az, elomló televény. A láng eltűnt. A láng, - az voltam én." 
 

6. Sportmúzeum 
 
Páratlan relikvia gyűjteményünk, Csepelen új, remélhetően végleges helyre került. A leltározás 
folyamatos. Az itt található relikviák egy része hamarosan a KIMBA vitrinjében kerülnek 
kiállításra. A vitrin várja a következő birkózó Olimpiai Bajnokot és fényképét! 
 
A bizottság nevében javaslatot teszünk az elnökségnek, hogy minden évben nevesítsük és 
jutalmazzuk az Év Hagyományőrzőjét.  
2019. évben Szabados Imrét javasoljuk, példátlan munkásságáért, a bajai birkózósport 
archiválásáért, az Év Hagyományőrzője címre. 
 
Sikeres Olimpiát kívánunk a bizottság tagjai nevében! Hajrá Magyarok! 
 
Mészáros Gyula sk. 
Hagyományőrző és Fair Play Bizottság elnöke 
 


