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Aztán bírtam, Bali szerint jól is alakult 
a forma, Dani pedig agitált, hogy mu-
tassam meg a színpadon is, amit eleinte 
azzal utasítottam el, hogy „El tudsz engem 
képzelni tanga gatyában a színpadon?” 
De addig rágta a fülemet, hogy a Fitpará-
dén van tehetségkutató kategória, míg 
rádumált a színpadra. Az első versenyen 
nagyon rosszul éreztem magam, cikinek 
tartottam a tanga gatyát, erőtlen voltam, 
szédültem a vízhajtóktól, de a szarnak 
tartott formámmal is másodiknak hoz-
tak ki, ami adott egy hihetetlen löketet, 
hogy elismerik az embernek a sportba 
fektetett munkáját és megérdeklődtem 
hol lehetne még indulni? 2 hét múlva a 
Superbody színpadán már kategória első 
lettem, míg abszolútban Bereczki Krisz-
tián mögött a 2. Ez meghatározta, hogy 
ebben a sportban van mit keresnem és ki 
tudok teljesedni. 2011-ben házépítésbe 
kezdtem, így az az év kimaradt, de 2012-
ben eredményesen visszatértem, akkor 
már Fekete Balázs felkészítése mellett. 
2013-ban életem legnagyobb és leg-
jobb formájában versenyeztem. Mindig 
is kritikus voltam magammal szemben, 
de a versenydiéta megadta azt, amiért 
ezt a sportot elkezdtem (nagyon mélyen 
kockás volt a hasam, szép a mellem for-
mája, karom is volt, erek is voltak rajta) 
és láthattam magam abban a formában, 
amiről tinédzser koromban mindig is áb-
rándoztam.

Mikor és miért jutottál el a döntésre, 
amely a versenysportolói korszakod 
lezárását jelentette? 

2017-ben a Fitparádéval (ahol kezdtem) 
zártam a versenyzői korszakomat 40 éve-
sen. 2004 és 2017. között ez határozta 
meg a mindennapjaimat. Elég megterhelő 
évről-évre a felkészüléseket megcsinálni, 
nem csak fizikailag, de a párkapcsolato-
kat is megviseli. Feleségem, akkor még 
2 kiskorú gyerekem volt, akik sokat nél-
külöztek engem. Heti 7 napon át, napi 
2 edzés mellett, a kaját dobozolva nem 
szívesen csináltam külön programokat, 
mert mindent plusz teherként éltem meg. 
Voltak nálam elvakultabbak is, mint pél-
dául Lauter Victor vagy Vörös Zoli bará-
tom, de én is betartottam például azokat a 
közhiedelmeket, hogy lábedzés előtt nincs 
házasélet, mert minden tesztoszteronra 
szükség van – hát nem volt! Aztán 40 
évesen eldöntöttem, hogy jó lenne kicsit 
élni is, egy lángost megenni és a 2013-as 
igazán sikeres versenyforma után már 
nem történt igazi áttörés, akkor elértem 
a csúcsra. 

Tamás, te is azoknak a sportvezetőknek 
a táborát erősíted, aki versenyzőként 
kezdte, majd nagy ívet átölelve egészen 
a WBPF világszövetség magyar tagor-
szágát vezeted. Kezdjük az elejétől…

Hogyan estél szerelembe a testépí-
téssel? 

Olyan 12-13 éves voltam, amikor kövér kis 
kölyökként, testképzavarosan jött először 
a vágy, majd 14 éves korom körül Huber 
István MTFSZ elnök termében kezdtem 
el edzeni. 16-17 évesen előtérbe került 
a munka, majd az egzisztencia, feleség, 
család, a békés, polgári élet, mígnem 
2003. őszén újra kézbe fogtam a súlyzót. 
2004. januárjában már Kormány Misivel 
kezdtem el edzeni, hogy véghezvigyem a 
sok évre elfelejtett álmot. 

Az edzőteremből milyen út vezetett a 
versenyszínpadig? Milyen kihívásokkal, 
erőfeszítésekkel? 

2009-ben jött a versenyzés gondolata, 
majd egy komoly sérülés, amely megál-
lította a versenyfelkészülést. 2010-ben 
Jóba Elek tanítványaként az akkor ver-
senyre készülő Tóth Danival és Fekete 
Balival edzettem már tömegelve, de még 
mindig számomra amorf formában, így 
beszálltam velük a versenydiétájukba, 
lássam, hogy  miről szól ez a történet? 



Mely versenyek voltak a szívednek 
legkedvesebbek? 

A Fitparádé és azon belül is konkrétan 
a független amatőr Louie Koncz Classic 
mindenképp, hiszen az első verseny volt, 
amelyen elindultam és azzal is zártam. 
Illetve a Superbody, hiszen aki ott nyer, az 
beírja magát a magyar testépítők nagy-
könyvébe, ami egyszer nekem is sikerült 
– a több 2. és 3. helyezés mellett, valamint 
a Kriko Kupa, amelyet versenyzőként is 
nagyon szerettem, illetve most szövetségi 
vezetőként is, a kis családias, szeretettel 
teli rendezvény volta miatt.  

A szeretett sportágtól nem tudtál el-
szakadni, így maradtál a versenysport 
másik oldalán. Elfogadtad a HBPF előd 
szervezetének vezetőségi felkérését és 
alelnökként csatlakoztál a szövetség-
hez. Milyen indíttatás alapján jutottál 
erre a döntésre? Mit hozott számodra 
ez az új pozíció?

2018. januárjában jött el Buranits Ildikó 
hozzánk egy meghívásra (lazacot ké-
szítettem rizzsel és aranygaluskát, mert 
tudtam, hogy azt nagyon szereti). Ott 
mondta, hogy szüksége van egy olyan 
emberre, aki a testépítésben sok időt 
eltöltött és olyan innovatív személyben 
gondolkodik, aki tudná emelni a szövetség 
szakmai színvonalát. Ebbe a felkérés-
be vágtam bele nagy elánnal. Ekkor volt 
egy nagy országjáró körútam, amelyben 
valamennyi a szövetségnél versenyző 
felkészítőt meglátogattam és a pár órás 
eszmecseréket összesítettem, milyen 
változásoknak örülnének a versenyzők 
tőlünk, mint szövetségtől. Aztán semmi 
sem történt, volt is bennem némi csalódás. 
Azóta ebből már pár dolog megvalósult, 
mint például a női forma csekkolás, ami 
több versenyzőnél kategória győzelmet 
jelentett a rossz versenykategória regiszt-
rációk ellenére és mai napig is sikeres 
újítás a szövetségnél. 

Miután az akkori vezetők lemondtak 
és a profi testépítés újraszervezésé-
re koncentráltak, te megkaptad a 
felkérést, hogy folytasd a felépített 
szövetség és rendszer vezetését. Miért 
vállaltad el? 

Nem voltak ilyen elnöki ambícióim és ha 
tudom, hogy mivel jár, akkor erre a fel-
kérésre nemet mondtam volna. Amikor 
a WBPF Hungary megalakult, elég éles 
harc ment az IFBB-vel. Ennek az akkor új 
szövetségnek a képviselői, Ildikó, Péter és 
Tozó szimpatikusak voltak. Alelnökként 
volt már ráeszmélésem, hogy nem minden 

olyan, mint amilyennek látszik, de még 
megvolt a szeretetteljes hangulat. Majd 
2019. nyarán, amikor a tervezett lemon-
dásról szóló tájékoztatás során kaptam 
egy 1 napos gondolkodási határidőt, hogy 
vinném-e tovább a szövetséget, igent 
mondtam. A döntésem előzménye az 
volt, hogy korábban felajánlottam Ildi-
kónak, saját önerőmből 1.500.000 Ft-tal 
megtámogatnám a szövetséget, amely-
lyel 3 versenyző kiutazását és regiszt-
rációs költségeit biztosítottam az akkor 
Dél-Koreában megrendezésre került 11. 
WBPF Világbajnokságra. Amikor Ildikó 
megkérdezte, hogy miért jó ez nekem, a 
válaszom az volt, hogy nincs olyan szö-
vetség, ahol konkrét anyagi támogatást 
adnak egy versenyző számára, hogy a 
jó fizikumuk, de szerény anyagi forrásaik 
mellett világbajnoki címet szerezhessenek 
és ez építené a szövetség ázsióját. Lássuk 
be, a szövetségek egy része csak villog a 
versenyzőik eredményeivel, de konkré-
tan nem tesznek értük semmit, hacsak 
a szervezet vezetője nem felkészítéssel 
foglalkozik, akkor abban részt vállal. 
Lássuk be, már egy európai szervezésű 
világbajnokság is több százezer forint 
kiadással jár egy amúgy is igen költsé-
ges versenysportban. A felajánlásomra 
Sebestyén Péter, mint akkori elnök hoz-
zátett egy ugyanekkora összeget, hogy 6 
versenyzőt vihessünk ki a VB-re. 
A pályázat meg is lett hirdetve, még nem 
is zárult le, amikor jött a hirtelen döntés a 
vezetőség részéről és mivel ez a szpon-
zorációs program az én kezdeményezé-
sem volt, úgy éreztem, én is elvesztem a 
nevem, a hitelem, ha eldobásra kerül az 
egész a szövetséggel együtt. 



Milyen tervekkel láttál munkához?
Én az induláskor 5 évet adtam ennek a 
szövetségi projectnek, hogy ki tud-e tel-
jesedni? A bennem megfogalmazódott 
innovációk kapcsán vannak rövid-, közép- 
és hosszútávú célok. 
A rövidtávú tervek, az újraszervezés kap-
csán lettek személyi cserék, amelyeket 
csalódásként éltem meg, de most már 
letisztultunk. Azt hiszem a kontinensbaj-
nokságok voltak, amik ebben a projectben 
engem megtartottak. A 2019-es szponzo-
ráció során a lányok sikere, a velük együtt 
történő közös boldogságtól sírások, a 
versenyzők szemében csillogó boldogság. 
Nem a legjobb női csapat díj, mert bár 
általában csapatban gondolkodunk, de 
nem ebben az esetben. Kicsit apai érzés és 
büszkeség a versenyzők sikere és a baráti, 
közösségi lét, erős kötelékekkel. Minden 
versenyzőnk sikerének - nem csak nálunk, 
bármely szövetségnél ugyanúgy - örü-
lünk. Ez egy eufórikus adrenalinbomba, 
amikor a versenyződ sikeréért felhangzik 
a magyar himnusz, akkor jön az instant 
sírás, mint ahogy az idei egyetlen férfi 
versenyzőknél a győzelme kihirdetésekor 
a színpadon. 

Milyen nehézségekkel szembesültél 
elnökként a szövetség vezetésével és 
működtetésével kapcsolatban? 

A legnagyobb nehézség az emberekben 
történő csalódás volt. Korábbi életemben 
nem voltam kitéve annyi ármánynak, mint 
amióta elnök lettem. Nagy csalódás volt 
ezt megélnem. Próbálsz önzetlen segítsé-
get adni, hiszen valljuk be, ebből pénzügyi 
nyereség nem származik - ha csak nem 
irreális nevezési díjakat kérsz (én pedig az 
egyéb vállalkozásaimban sikeres, profio-
rientált üzletember vagyok), főként saját 
forrásokra kell hagyatkoznom a szövetség 
fenntartása és a versenyek szervezése 
kapcsán és pár olyan támogatóra, akik 
nagy multi cégként nagyvonalúan segítik 
a munkánkat, de úgy látom a szövetségi 
vezetők közt nincs közös gondolkodás, 
együttműködés a gyakorlatban. Egy 
barát kivételével, aki másik szövetségi 
vezetőként tanácsolta, hogy zárjam ki 
a negatív reakciókat, és még egy szer-
vezet elnökét leszámítva, akivel új közös 
projekteket is készülünk megvalósítani, 
nem igazán látszik a sokszor hangozta-
tott a „versenyzőkért csináljuk” szlogen 
valóságba történő beillesztése. Ezek a 
felismerések, a negatív kommentek, ame-
lyek a szövetségünket, a személyünket, a 
működésünket érintik még mindig tudnak 
fájdalmat okozni. 

2019-ben ismerkedtél meg elnökként 
magával a WBPF világszövetségi 
versenyrendszerrel Ázsiában. Mi-
lyennek találtad annak működését 
és magát a nemzetközi versenyzői 
mezőnyt? 

Volt testépítőként a testépítőket néztem 
meg először. Mindenki el van ájulva a 
profiknak tekintett versenyzőktől, de 
ennél a szövetségnél bizony nem egy 
olyan bodys van, aki nem csak helyt 
állna közöttük, de okozna meglepetést 
is egy pártatlan pontozással. Nem a Mr 
Olympia mezőnyéről beszélek, hiszen 
azon a profik közül is keveseknek adatik 
meg szerepelni. A protokolláris, hierar-
chikus rendszert nekem is tanulni kell, 
nem igazán vagyok politikus alkat, de 

gondolom jól csinálják a dolgukat, mert a 
versenyzői mezőny az ázsiai országokban 
nagyon kemény. A szervezésekre nem volt 
panasz, jó minőségű helyszínek voltak, a 
versenyzőknek megfelelő ellátással. 

Párod, Gál Csilla felkérést kapott a 
WBPF világszövetség női szakágveze-
tői posztjára az elődje ajánlásával. Az 
ő támogatása és sport iránti szeretete 
milyen segítséget jelent számodra? 

A párom erre jól ráfaragott, mert dédelge-
tett magában világbajnoki ambíciókat a 
szövetségnél, ahol korábban Európa-baj-
nok volt. Másik oldalon a funkcionárusi 
posztra történő felkérés is minden bi-
zonnyal egy kedves érdem volt számára. 
Nagyon megváltozott az életünk. Annyi 
mindent kellett pótolni az első hazai ver-
seny szervezéséig, a VB-re való kiutazá-
sig, hogy csak erről szólt minden. 



2019. július 1-én alakult meg az új szövet-
ség, hiszen a régihez kapcsolódó nevet, 
közösségi felületeket, háttérinformációkat 
nem kaptuk meg és a semmiből kellett 
az októberi hazai versenyre összeállítani 
mindent és ezzel egyidejűleg szervezni a 
VB helyszínre a kiutazást és a részvételt. 
Szerencsére Kristó Endrének meg voltak 
az alapok, amihez hozzá tudtunk tenni 
egy kicsi pluszt. Most már mindenki teszi 
a dolgát. Az sem elhanyagolandó tény, 
hogy nélküled sosem jutottunk volna el 
sem Dél Koreába, sem Üzbegisztánba 
ilyen zökkenőmentesen.
Csillának is pont azokkal az emberi ár-
mányokkal kellett megküzdenie, mint 
nekem és neki még kevésbe gyakorlott 
a diplomácia érzéke, mint az enyém, akit 
legalább az üzleti élet tanított. Örültünk, 
amikor jöttél és átadhatta a főtitká-
ri szerepkört. A 2019-es VB adta meg 
számára azt, amit mindig is keresett és 
túl van a személyi edzésen, a Shape & 
Heels program ott fogalmazódott meg 
benne, ami évről-évre úgy fejlődik, mint 
a mi szövetségünk – tőlünk függetlenül. 
Együtt dolgozunk, belekotnyeleskedünk 
egymás munkájába és a fürdőkádban is 
estig meetingelünk. 

Mondhatni a HBPF-nek nem csak az 
elnöke, de a szponzora is vagy. 2022-
ben is tervezel szponzorációt mind a 
hazai versenyek, mind a világbajnok-
ságra való kijutás kapcsán? 

Sok versenyre számíthatnak a versenyzők! 
Az első ugrást 2019. után a vírushelyzet 
megtorpantotta. Bízunk benne, hogy most 
már ismét kiszámítható növekedés jöhet. 
A világszövetség vezetőségének visz-
szajelzései alapján látják az itt végzett 
munkánkat és elismeréssel nézik a ma-
gyar szervezet eredményeit. A sikeres 
szereplés és a versenyzőknek nyújtott 
kinti segítségünk révén jött az ötlet, hogy 
hozzunk létre egy olyan csapatot, ahol 
a tagok felkészülését a kezdetektől se-
gíthetjük. Januárban tartunk egy HBPF 
versenyzői válogatót, ahol kiválasztjuk a 
legígéretesebb versenyzőket és a legjobb 
felkészítőinkkel segítjük őket a nemzet-
közi eredményekig. A nagy álmom az, 
hogy minden női kategóriában tudjunk 
indítani versenyzőket, akár a magasság 
szerintiekben is. Ezt a jelentkezők száma 
és az anyagi keretek szabják meg. A férfi 
Bodybuilding kategóriákban szerintem 
ma Magyarországon nem igazán van 
olyan, aki fel tudja venni a kinti mezőny-
nyel a harcot, talán csak a férfi Sport és 
Athletic Physique versenyzők, így várjuk 

az ő jelentkezésüket is. A versenyszer-
vezések kapcsán vannak szövetségek, 
akikkel egymáshoz közel állunk, mind 
szemléletünket, mind versenyzői me-
zőnyünk összetételét tekintve. Ennek 
köszönhető, hogy új közös projekteket 
is indítunk, amelyben összehangoljuk 
az adott kategóriák közös elvárásait, 
valamint az ott segítő promóter idén 
áprilisban nekünk is versenyt fog szer-
vezni. Ez hatalmas áttörés az indulás-
hoz képest. Új versenyekkel, új helyszí-
nekkel is készülünk. Minden versenyünk 
profin lesz megszervezve, de október 
közepén egy nagyszabású nemzet-
közi WBPF versenyt fogunk rendezni, 
elég komoly pénzdíjakkal, kategórián-
ként 3.000-5.000 USD összdíjazással. 
2023-ban pedig egy korábbi neves, 
hazai szövetségi verseny jubileuma lesz, 
amelyet szeretnénk megismételni. 

Van egy másik sporthoz kötődő vál-
lalkozásod is. Bemutatnád pár szóval?  

A BodyNation Kft a GASP és Better Bo-
dies sportruházati márkák kizárólagos 
forgalmazója Magyarországon. Idén 
belevágunk a saját brand építésébe, jó 
minőségű, saját márkás sportruházatot 
fogunk gyártani. A vállalkozás több hazai 
sportszövetséget támogat szponzorként, 
ez a HBPF szövetségtől független. Az ar-
cai között is van profi kártyás versenyző, 
csakúgy, mint több szövetségi világbaj-
nok is. 

Évek óta szponzorálsz versenyeket, 
versenyzőket, jótékonysági ügyeket. Mi 
késztet ennyi önzetlen támogatásra? 

Hiszek Istenben, igyekszem az életemet 
ennek megfelelően élni. Mivel munkámnak 
köszönhetően egy kicsit jobb körülmények 
közt élek, nem szenvedek hiányt semmi-
ben, sem érzelmi, sem anyagi, sem egyéb 
téren, ezért kötelességemnek érzem az 
általam megszerzett javakból azoknak 
adni, akiknek ez nem adatott meg. Mindig 
vissza kell adni! Ennyi…

Az egyre több elfoglaltság és kevesebb 
szabadidődet mivel szereted tölteni, 
mi kapcsol ki és tölt fel? 

Az alvás és az utazás! Habár ez utóbbit 
a covid jelentősen bonyolultabbá teszi. 
De az utazás (minél messzebbre), 1-2 
hónapra feltölti az embert. Szeretem a 
vízpartot, megnyugtat. Eddigi legked-
vesebb utazásom Hawaii volt, de a sarki 
fényt is szívesen látnám mert abból csak 
egy nyalábot sikerült meglátnom, és a 
bakancs listámon még mindig rajta van.   


