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ÚJ UTAK, ÚJ TERVEK, ÚJ CÉLOK

! A Magyar Muaythay Szakszövetség életében 2017 decemberében egy új 
korszak kezdődött. A sportág közgyűlésén újra bizalmat kapott Dudok Károly 
elnök, valamint öt évre Szabó Tibor Lászlót bízták meg a főtitkári teendőkkel, 
illetve sikerült leváltani az addigi csonka elnökséget, akik helyére, tíz, a 
sportért dolgozni, tenni akaró elnökségi tagot sikerült megválasztania a 
résztvevő 48 klubnyi tagságnak. 

! Ezzel elkezdődött a megújulás a sportág hazai történetében, amely az 
összefogásra, az innovációra, az átláthatóságra, és a sportág iránti 
elkötelezettségre alapozza tevékenységét. 

! Terveinket, versenyzőinket, szociális programjainkat szeretnénk megismertetni 
a társadalommal, és a küzdősportok, azon belül a muaythai iránt 
érdeklődést mutató partnereinkkel.  

! Szövetségi kapitányunk: Bányász Adrián, helyettese Jászka Krisztián



KÜZDELEM AZ OLIMPIÁÉRT (IS)

! 2019 végéig megfeszített munkát vár el tőlünk a világszövetség (IFMA), mely 2016-ban 
megkapta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság támogatását a 2024-es párizsi olimpia 
versenyszámai közé kandidálók rövid listájára is. Ezzel kapcsolatban a NOB 2019-ben 
hozza meg döntését. 

! Az olimpiai részvétel lehetőségének maximális kihasználása, mellyel sportolóinknak 
életpályamodellt tudnánk biztosítani, a sportág népszerűsítése, a szakszövetség 
megújulása, a versenyeink profi megrendezése, a nemzetközi kapcsolatok 
felélesztése, és szociális szerepvállalásunk egyaránt hozzájárulhat az olimpiai 
programba való bekerüléshez. 

! Az esetleges olimpiai részvétel és a változások, felhívták 

      a figyelmet a sportágra, így a 2016-os spliti  

      Európa-bajnokságról, amelyet egy arany-, egy ezüst-,  

      és két bronzéremmel zártunk, már a legnagyobb  

      hazai médiumok is beszámoltak. 



„MUTASSUK MEG A VILÁGNAK, HOGY KIK 
VAGYUNK!”

! A 2018-as mexikói világbajnokságra a magyar válogatott öt fővel  
történelmet írt! Egy A-kategóriás ezüst-, két bronzérem, és két 5-ik helyezés 
volt minden idők legjobb magyar szereplésének mérlege. A kiemelt 
médiumok ezúttal nem csak az esemény végén számoltak be a magyar 
sikerekről, hanem végig figyelemmel követték a sikeresen menetelő 
csapatot, illetve a magyar muaythai történetében először, a népes 
szurkolótábor mellett, a média képviselői is jelen voltak a reptéren. 



Diadalmenet az Európa-bajnokságon

! A prágai rendezésű utánpótlás és felnőtt Eb-n három arany- három ezüst- és 
két bronzéremmel zártunk, melyek közül Spéth Norbi Európa-bajnoki címe 
duplán volt édes, hiszen az első helyért járó érmet Szabó László, a 
szakszövetség főtitkára akaszthatta a válogatott sportoló nyakába, mely az 
elmúlt év legnagyobb sportdiplomáciai sikere is volt egyben.



Az utánpótláskorúak és az egyetemisták is 
dübörögtek

! Ennyi diadalittas pillanat után sem állt meg az élet, az ifjúságra és az 
egyetemisták szegeződött minden szempár, előbb következett a pattajai 
Universiade, majd a bangkoki utánpótlás vb.  

! A FISU és az IFMA első alkalommal rendezett karöltve egyetemi 
világbajnokságot, melynek a thaiföldi Pattaja adott otthont. A három fős 
magyar küldöttség két bronzéremmel és egy helyezéssel zárt.  

! Hegedüs Márk és Nardelotti Zoltán  

     egyaránt a dobogó harmadik fokára  
     állhatott fel, míg Kurdy István az ötödik  

     helyen végzett a súlycsoportjában.



A „kicsik” sem akárhogy mutatkoztak 
be a vb-n!

! A figyelem továbbra is Thaiföldre szegeződött, hiszen Bangkokban rendezték 
a korosztályos-világbajnokságot és innen is érmekkel térhettünk haza. Józsa 
Szabolcs ezüstérmet míg Sándorfi Ajsa, Tóth Enikő, Józsa Szilàrd és Bordás 
Alex bronzérmet szerzett. Dely Dominik, Dankó Szabolcs, Németh Zsombor és 
Molos Károly ötödik helyezést ért el, Szána Patrik és Balogh László pedig 
kilencedik lett. 



Egyetemistáinkat is elismerik 

! Hegedűs Márk és Nardelotti Zoltán az Év Egyetemista Sportolója díjátadó 
gálán kitüntetést vehetett át a Testnevelési Egyetem épületében Dr. Szabó 
Tünde, sportért felelős államtitkár asszonytól Prof. Dr. Mocsai Lajos és Dr. 
Mészáros János jelenlétében. 



Antalya Open – Harcosaink 
megkoronázzák a 2018-as évet

! Európa-kupának indult, ám végül nyílt muaythai viadalként rajtolt el, 
amelyen a magyarok 4 felnőtt-, és 14 utánpótlás-versenyzővel képviseltették 
magukat. A mieink 6 arany-, 2 ezüst-, és 4 bronzéremmel zárták a viadalt, 
ahol a felnőttek összesítésben begyűjtötték a harmadik helyet is, míg Spéth 
Norbert a legjobb versenyzőnek járó különdíjat kapta meg.  

 



Már Thaiföldön is számítunk! 

! December 4-én a Thaiföldi Királyság Nagykövetségének meghívására 
szakszövetségünk is képviseltette magát a Hadtörténeti Múzeumban 
rendezett eseményen. Jakkrit Srivali nagykövet úr, az elhunyt IX. Rama 
Bhumibol király emlékére mondott beszédet, valamint felidézte, mennyi 
mindent tett 70 éves uralkodása alatt népéért.



Tanulni, építkezni – a másik jelszavunk 

! Tanulással és edzéssel fűszerezett sportos, jókedvű hétvégét szerveztünk. 

! A hazai muaythai sok-sok edzője és sportolója vett részt az I. Fit & Fight 
Sportkonferencián, ahol rengeteget tanultunk, fejlődtünk és építettük 
kapcsolatainkat.



Let the world know, who we are! 

! 2018-ban öt nagy világverseny, megannyi érem, siker és emlékezetes pillanat, de 
mind közül a legfontosabb, a felettébb biztató és előremutató jövőkép. 
Megismertettük magunkat a világgal, megismertük a muaythai világát. A sportban 
elért sikerek már adottak és bízunk benne, hogy folytatódnak, ám a sportolóink 
szenzációs teljesítménye mellett a magyar muaythai legnagyobb sikere, a Let the 
world know, who we are! 2020-as Eb budapesti rendezése lenne…  

! A felnőtt és utánpótláskorú versenyzőink csodálatos teljesítményének köszönhetően 
felkerültünk arra a listára, amely számon tartja a kiemelkedő magyar eredményeket!  

! „A magyar muaythai aranykora" címmel az Európai Muaythai Szövetség is beszámolt 
sikereinkről és az elmúlt hónapokban átesett fejlődésről.  

 http://emfmuaythai.eu/news/golden-age-of-the-hungarian-muaythai



MINDENT A MUAYTHAI ÉRDEKÉBEN

! A sikeres világbajnokság és a megjelenések, social media megosztások, 
kommentek, újfent bebizonyították a vezetőknek, edzőknek, versenyzőknek, 
hogy ebben a sportágban is rengeteg lehetőség van, és az emberek 
szeretik a sikereket, no meg kíváncsiak a harcosainkra. Az sem mellékes, 
hogy a „mexikói hősök”, valamennyien tanult, intelligens fiatalok, akik a 
nyilatkozataikkal, a sportág iránti alázatukkal hamar kivívták a nézők, 
olvasók rokonszenvét, elismerését.  

! A vb után részt vettünk A Nagy Sportágválasztón, ahol a látogatóktól 
kiemelt figyelmet kaptunk, rengeteg érdeklődő  

      megfordult a standunknál, és sokan kesztyűt is  

      húztak ifj. Kurdy István vb-bronzérmes, illetve  

      Koczó Henrik magyar bajnok ellen. 



MINDENT A MUAYTHAI ÉRDEKÉBEN

! Szeptember 2-án egy fantasztikus muaythai bemutatót láthattak a 
Vajdahunyad várában a Thai Kulturális Fesztivál nézői és résztvevői.



TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS

! A szociális programjainknak is nagy figyelmet szentelünk, hiszen úgy véljük, 
hogy a muaythai nem pusztán egy sport, hanem egy életfilozófia is. 
Önbizalmat, magabiztosságot ad, ám emellett olyan pozitív szemléletre is 
tanít, ami elengedhetetlen a mai világban.  

! Éppen emiatt részt vettünk a Sporttal a drog ellen kampányban is, nyilvános 
edzést tartottunk a Hősök terén, ahol ismét sok visszajelzést, gratulációt 
kaptunk az érdeklődőktől.  

! Csapatunk a Nagy Sportágválasztón részt vett a Sportolj és segíts véradó 
kampányban is.



ÉSZREVETTEK BENNÜNKET!

! A médiumok felfigyeltek ránk, az emberek érdeklődni kezdtek irántunk, és a 
versenyzőink egyre „éhesebbek” a sikerre, mert amit a világ- és Európa-
bajnokság magával hozott, a sikerek mellett természetesen, az a legszebb 
álmainkat is felülmúlta.



2019-ben is remekül kezdtük az évet!
! Válogatottunk öt versenyzővel vágott neki a Vilniusban megrendezett, 211 

harcost felvonultató Baltic Muaythai Open elnevezésű viadalon. A 
magyarok, Spéth Norbert és Nardelotti Zoltán jóvoltából két arannyal, míg 
Fábián Kristóf és Gönczi Alex révén két bronzéremmel térhettek haza. 

! A minimum három versenyzővel induló országok közt a legjobb éremszerzési 
arányt tudta felmutatni a magyar szövetség  holtversenyben az Egyesült 
Királysággal. 



Megjelenések 2018-2019

!A világbajnokság alatt szám szerint 76 (televíziós, 
rádiós, print- és online médium) számolt be a 
sikereinkről 

!Legfontosabbak ezek közül: M4 Sport és M1 híradó, 
ECHO TV, Nemzeti Sport, Origo, NSO, 24.hu, m4online, 
Index, Rádió1. 

!Az Európa-bajnokságon ugyanezen médiumok, 
továbbá RTL Reggeli.



Facebook (11.01 – 02.24)

! Jelenleg 2953 kedvelés 
! Átlagos elérés/poszt ! 7300 ember 
! Az elmúlt négy hónap során 612 ezer elérés 
! Legkiemelkedőbb nap: 39 ezer ember, november 18 

(Antalya Open)  
! Sikerekről szóló bejegyzések, csapatfotók és tv-s videók 

átlagosan 15-20 ezer elért embert hoznak



Átlagos napi 
elérések



Bejegyzéstípusok 
átlagos elérése



Top 3 poszt a 
vizsgált időszakban

! Harmadik legnépszerűbb



Top 3 poszt a vizsgált 
időszakban

! Második legnépszerűbb



Top 3 poszt a 
vizsgált időszakban

! A legnépszerűbb



Instagram 
 

! A vizsgált időszakban 
összesen 14 poszt és 1743 
like. Átlagos like szám 125 
posztonként. 

! 632 követő 

! Jelenleg 63 fotós bejegyzés



Top három fénykép az 
Instagrammon



Muaythai  - A „szent őrület”

! Hiszünk abban, hogy az elhivatottságunk, a sportág vonzereje, és a minden 
képzeletet felülmúló sikerek segítenek abban, hogy a megfogalmazott 
céljainkat elérjük, többek között azt, hogy egy sikeres Európa-bajnokságot 
rendezhessünk Magyarországon, illetve, hogy vonzó jövőképet tudjunk 
biztosítani a versenyzőink számára.  

! A Szabó László főtitkárral készült interjú átfogó képet ad a múltunkról, 
jelenünkről és a megkezdett utunkról, amelyről már eszünkben sincs letérni, 
hiszen a sikerek még éhesebbé tettek bennünket! 

http://kormanysport.hu/muaythai-a-szent-orulet/



Kapcsolat

MAGYAR MUAYTHAI SZAKSZÖVETSÉG  
Hungarian Muaythai Federation 

     Elérhetőség, adatok 
! Postacím: 1034 Budapest, Bécsi út 120. 
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! Instagram: #hunmuaythai 
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! Wikipédia

http://muaythai.hu/

