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1956-ban születtem, 1990-óta vagyok vezető beosztásban, többek között a Malév Tax Free, 
Libri Kft., Bookline.hu Nyrt, Skála-Coop Zrt. vezető tisztségviselője voltam, jelenleg a Vara-FÉG 
Kft. pénzügyi vezetője vagyok. 

 

Sportolói pályafutásom 
 
1970   kosárlabda: Úttörő Olimpiai Bajnok 
1999-   óta golfozom, jelenlegi HCP: 16,4, évente 20-25 golf versenyen veszek részt 
2011, 2014 Magyar Kupa Nettó Senior Győztes 
2016-2019 Monarchia Kupa Nettó I. helyezett csapatának tagja 
 
Sportvezetői pályafutásom 
 
EGYÉB SPORTOK 
1991-1995  Malév SC, Elnök, 8 szakosztály, ebből 3 NB I-es és 1 NB II-es 
1994-2002 Malév SC Teniszszakosztály alapítója és Vezetője 

Többszörös magyar bajnok mind a férfi mind a női csapat, 4 ATP 100-as és 6 
WTA-a 100-as játékos volt többek között a csapat tagja 

1997-2004 BMX Szövetség, Alelnök 
2004-2011 MOB tag 
2005-2011 BMX Szövetség, Elnök 

2008-as Pekingi Olimpiára egy férfi és egy női magyar versenyzőt sikerült 
kijuttatni (32 és 16 induló volt) 

1999-2016 Magyar Kerékpársportok Szövetségének alelnöke kisebb megszakításokkal 
2006  MKSZ, Elnök 
 
GOLF 
2011  Tatai Férfinapot indító Kolomposok Tanácsának tagja 
2016 -  Magyar Senior Golfozók Társasága, Elnök 

A Társaság 170 tagjának 7 kiemelt versenyt, 4 verseny sorozatot, összesen 30 
versenynapot szervez 2020-ban az MSGT 

  4 alkalommal Monarchia Kupát nyert el a Nettó csapat 
  2017-ben az ESGA Senior Csapat EB-n Nettó második helyezést ért el a csapat 

2018-ban az ESGA Senior Csapat EB-n az egyéni kiértékelésben 2. helyezett 
lett Jakobi László  

2017 -  MGSZ Elnökségi tag 
2017 -   MGSZ Versenyszervezési Bizottság, Elnök 

 

 



Pályázat 

MGSZ Versenyszervezési Bizottság Elnöki pozíciójára 

2017 óta vagyok a Versenyszervezési Bizottság Elnöke, azóta a korábbi szabályzatokat 
átdolgozta az általam vezetett Bizottság, a szabályzatok és ranglista kiírások között 
megteremtettük a konzisztenciát, átláthatóságot. Alapjaiban új, igazságosabb ranglista 
számítási rendszert vezetettünk be a golfozók megelégedésére. A junior ranglista számítás is 
megújult, amely a nemzetközi porondon való megmérettetést segíti elő. 
 
A Bizottság minden évben elfogadtatta az Elnökséggel a munkatervét és eszerint dolgozott. 
Egyeztetett a társbizottságokkal, meghívta minden ülésére a főtitkárt, a kluboknak a 
szabályzatok véglegesítése előtt kiküldte a tervezeteket véleményezésre, hogy az Elnökség elé 
már egyeztetett vélemény kerüljön. 
 
A szövetségi versenykiírások egységesítésre kerültek.  
 
2020 évi feladatok: 
Versenyszabályzat, Ranglista Szabályzat, Év Golfozója kiírás aktualizálása, a jövő évi 
versenyszerkezetnek megfelelően. 
 
A szabályzatokba be kell építeni a Word HCP rendszer bevezetésével kapcsolatos változásokat. 
 
Elnökség elé tervezzük terjeszteni a Versenyszabályzat szerkezeti átalakítását, rövidebb 
törzsszabályzat, több melléklettel. Ennek előterjesztését az Elnökség felé novemberre 
tervezzük. 
 
Várhatólag új számítógépes nyilvántartó rendszert vezet be az MGSZ a jelenlegi helyett, ami 
szinkronizálási feladatot ró a Bizottságra a szabályzatokkal kapcsolatban, valamint ellenőrizni 
kell a rendszer alkalmasságát a versenyek kiszolgálására. A Bizottság aktívan kíván részt venni 
az új rendszer - MGSZ Elnökségi  döntés előtti - alkalmassági tesztelésen. 
 
Etikai Kódex-et 2007-ben hagyta jóvá az MGSZ Elnöksége, több pontja aktualizálásra szorul, a 
következő golf szezon előtt feltétlenül át kell dolgozni. 
 
Az újonnan felálló Bizottságot 5 tagúra tervezem, a következő területekről kívánok bevonni 
szakembert: 

- tömegsport 
- versenyrendező klubok 
- bírók 
- Mid-Am golfozók 

állandó meghívottak: Főtitkár, Bíró Bizottság Elnöke 
 
A megkezdett munkát szeretném folytatni az újonnan megalakuló bizottsággal. 
 
 
Budapest, 2020. június 11.       

Dietrich Tamás 


