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Fogadalmat tett a Magyar Olimpiai Csapat

EYOF: Győrbe látogatott 
a szemlebizottság

MOB – MSTT konferenciák

Megalakultak a MOB bizottságai

Kecskeméten a Magyar Olimpiai    
Akadémia 60. vándorgyűlése 

A Magyar Olimpiai Csapat végleges versenyzői létszáma 158 fő; 
a paralimpiai játékokra 33 sportoló rendelkezik indulási joggal.

Olimpiai Bajnokok Klubja: 
Nébald György az új elnök

Antidopping: Londonban 1000 
ellenőr, naponta 400 vizsgálat 
– a magyaroknál zéró tolerancia!
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Utánpótlás-nevelés hírei

Szponzorok Klubja: Sportolókkal 
találkoztak a MOB támogatói

MOB elnökségi ülés után közgyűlés,
 jóváhagyták az olimpiai csapatot

Szabadidősport-hírek,
tagozati hírek

Fotó: BSI

Fotók: Kovács Anikó

Fotó: Kovács Anikó
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A Művészetek Palotájában fogadalmat tett a londoni 
játékokra készülő Magyar Csapat; a fogadalomtétel 
szövegét Kásás Tamás vízilabdázó, Jakabos Zsuzsanna 
úszó és Dani Gyöngyi paralimpikon, kerekesszékes vívó 
mondta. Az eseményen részt vett többek közt Kövér 
László, az Országgyűlés elnöke, Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere, Czene Attila sportpolitikáért 
felelős államtitkár és Jonathan Knott, Nagy-Britannia 
magyarországi nagykövete, Borkai Zsolt, a MOB elnöke, 
Schmitt Pál tiszteletbeli elnök, Molnár Zoltán főtitkár és 
Gömöri Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke; 
továbbá a MOB elnökségének tagjai, sportvezetők, tá-
mogatók, újságírók.

Borkai Zsolt köszöntőjében kiemelte: minden olyan 
nyári olimpián, ahol a magyarok indultak, mindig sike-
rült aranyérmet szerezniük, és biztos benne, hogy a 
Londonban kiosztásra váró 302 aranyból jut majd a 
magyaroknak. Kövér László kitért rá: egy olyan eszmény 
köti össze az olimpikonokat, amely révén 116 éve minden 
ország elküldi bajnokait oda, ahol fellobban az olimpiai 
láng. A sportolók nevében Marosi Ádám öttusázó tár-
sai képviseletében kijelentette, hogy készen állnak az 
olimpiára, és megmutatják majd a világnak, milyen a 
magyar virtus. Az ünnepségen Kásás Tamás felkötötte 
a magyar olimpiai zászlóra az Orbán Viktor miniszterel-
nök által adományozott emlékszalagot.

Fogadalmat tett a Magyar Olimpiai Csapat

A fogadalomtétel utáni fogadáson vették át Jonathan 
Knott-tól a londoni metrótérképet azok a magyar spor-
tolók, akiknek a nevét Londonban az egyes állomá-
sok viselik. A londoni Olimpiai Legendák Térképén 13 

magyar kiválóság szerepel; az ünnepségen részt vett 
közülük Gyarmati Dezső, Kárpáti György, Darnyi Tamás 
és Egerszegi Krisztina – Balczó András később veszi át a 
térképet. 

A londoni Olimpiai Legendák Térképén a magyar legendák

www.mob.hu

Az ünnepélyes fogadalomtétel előtt 
csapatgyűlésre került sor. Az esemé-
nyen, melyen Molnár Zoltán MOB-
főtitkár az olimpiai részvétellel kap-
csolatos legfontosabb információkat 
ismertette, a sportolók mellett edzők, 
sportági vezetők, egészségügyi szakem-
berek is részt vettek. A prezentáció és 
a Részvételi Feltételek Űrlap a mob.
hu-ról letölthető. A csapatgyűlés ele-
jén szurkolói üzeneteket vett át Borkai 

Zsolt MOB-elnök Csepeli Lajostól, a 
Coop Hungary Zrt. igazgatóságának 
elnökétől és Huszár Róberttől, a K&H 
Bank vállalati divízió-vezetőjétől. A 
Coop összesen 15 km hosszú szalagot, 
a K&H Bank egy hatalmas zászlót nyúj-
tott át; a szalagból kisebb darabokat 
minden olimpikon kapott. Bejelentet-
ték: a Coop továbbra is kiemelt arany-
fokozatú támogatója a Magyar Olim-
piai Csapatnak.  

Csapatgyűlés – megkapták a szurkolói üzeneteket az olimpikonok

A MOB június 16-ai közgyűlésén a szervezet tájékozta-
tást adott a londoni felkészülés helyzetéről és döntött 
a magyar olimpiai csapat és delegáció személyi 
összetételéről.
A küldöttséget Borkai Zsolt MOB-elnök vezeti, helyet-
tese – egyben a csapatvezető – Molnár Zoltán, a MOB 
főtitkára. A csapatvezető helyettese Nagy Zsigmond, 
a MOB nemzetközi igazgatója; a küldöttségvezetés 
tagja Magyar Zoltán, Deutsch Tamás, Leyrer Richárd 
és Tóth Miklós MOB-alelnökök, Szabó Bence sportigaz-
gató, Mihók Ildikó marketingigazgató és Török Olivér 
sajtóattasé.
Molnár Zoltán elmondta, hogy várhatóan több mint 
150 sportoló (23 sportág) indulhat a londoni olimpián, 
ezek alapján a kísérői létszám (edzők, sportágvezetők, 

sportegészségügyi szakemberek) akkori állás szerint 
104 fő. Borkai Zsolt bejelentette, hogy a Magyar 
Olimpiai Csapat hivatalos zászlóvivője Biros Péter 
háromszoros olimpiai aranyérmes vízilabdázó lesz. 
Gömöri Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, 
mint mondta, az állami támogatásoknak köszönhetően 
minden kvalifikált sportoló indulhat a paralimpián, 
melyen 160 nemzet vesz részt. Június közepén 31 
kvótával rendelkezett a Paralimpiai Csapat. A MOB 
közgyűlése elfogadta a londoni ötkarikás játékokra utazó 
magyar küldöttség és csapat személyi összetételéről 
készült javaslatot. Továbbra is kiemelt figyelmet kap az 
olimpikonok teljes körű doppingellenes felvilágosítása. 
Mind az olimpiai, mind pedig a paralimpiai csapatnál 
érvényesül a zéró tolerancia elve.

MOB közgyűlés: jóváhagyták az olimpiai csapatot
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Sikeres pályázat esetén Győr rendezheti a 2017-es XIV. 
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (EYOF). A végső bírálat 
előtt nemzetközi szemlebizottság (Guro Lium, Katerina 
Nycova és Jozef Liba) érkezett a városba, hogy a helyszínen 
tájékozódjanak a győri viszonyokról. A Borkai Zsolt pol-
gármester, MOB-elnök vezette bemutatón a vendégek 
megismerhették a meglévő és a tervezett létesítményeket, 
az infrastrukturális feltételeket, a város adottságait és min-
den, a pályázatban elvárt egyéb feltétel részleteit. A szem-
lebizottság meglátogatta a verseny- és edzéshelyszíneket 
biztosító létesítményeket, megismerkedtek a tervezett 
fejlesztésekkel és azok ütemezésével. 
A MOB elnöksége 2011. június 17-én, a győri önkor-
mányzat június 24-én hagyta jóvá a pályázati szándékot 
a fesztivál rendezési jogáért. A magyar kormány 2011. 

november 17-én döntött a jog elnyerése esetén szük-
séges kormányzati intézkedésekről. Győr egyedüliként 
kandidáló város, döntés az Európai Olimpiai Bizottságok 
izraeli közgyűlésének decemberi ülésén várható.

EYOF: Győrbe látogatott a szemlebizottság

www.mob.hu

A SmartSport.hu szavazásán 
az Európa-bajnok cselgáncsozó, 
Joó Abigél, a KSI SE 78 kilogram-
mos sportolója lett április hónap 
legjobb hazai sportolója. A judós 
aranyérmet nyert a cseljabin-
szki Eb-n, ahol eldőlt, hogy vele 
együtt sportágának összesen 8 
magyar versenyzője képviselteti 
magát Londonban. A díjátadásra 
júniusban került sor.

Joó Abigél a SmartSport.hu szavazásán a hónap sportolója

A június 8-ai elnökségi ülésen előterjesztették és el-
fogadták a londoni ötkarikás játékokra utazó magyar 
küldöttség és csapat személyi összetételéről készült 
javaslatot. Dr. Leyrer Richárd MOB-alelnök beszá-
molt arról, hogy a nem olimpiai sportágaknál komoly 
előrelépés történt az edzőképzés területén. A 2017-
es EYOF pályázatról készített tájékoztatón elhangzott, 
hogy Győr városának komoly esélye van arra, hogy az 
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál házigazdája legyen. 
Továbbra is kiemelt figyelmet kap az olimpikonok teljes 
körű dopping-ellenes felvilágosítása. 

Elnökségi ülés június 8-án

Fotó: Illés Tibor/MTI 

A londoni olimpiai és paralimpiai játékok előtt utolsó 
alkalommal került sor a K&H olimpiai és paralimpiai 
kártyaprogram díjazottainak kiválasztására. A nyer-
tesek: Szatmári András vívó, Császár Gábor kézilabdázó 
és Osváth Richárd kerekesszékes vívó. Az [origo] inter-
netes hírportálon indított szavazás három hete alatt 
több mint 32.000 szavazat érkezett.
„A K&H 11 éve döntött a magyar olimpiai és 6 évvel 
ezelőtt a paralimpiai mozgalom mellett” – mondta a 
K&H Csoport képviseletében Horváth Magyary Nóra. 
„Volt, aki sportszerbeszerzésre, rehabilitációra, vagy 
pihenésre, rekreációra használta fel az összeget. Ezek 
mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy versenyzőink 
nyugodt körülmények között, teljes erőbedobással tud-
janak felkészülni” – tette hozzá Molnár Zoltán, a MOB 
főtitkára.
„Azt, hogy ezek az összegek mennyire hasznosak, mi 
sem mutatja jobban, minthogy a K&H olimpiai és para-
limpiai kártyaprogram eddigi 11 paralimpikon díjazottja

közül 8-an ott lesznek a londoni paralimpiai játékokon” 
– hangsúlyozta Gömöri Zsolt a Magyar Paralimpiai 
Bizottság elnöke.

Szatmári András, Császár Gábor és Osváth Richárd a K&H újabb díjazottja



M
O

B

4. oldal A BECSÜLETES JÁTÉK AZ EGYETLEN ÚTwww.mob.hu

A Tatai Edzőtáborban a társasági adó által támoga-
tott látványsportágak elit edzőinek szakmai képzé-
sén mintegy 100 edző, sportszakember vett részt. 
Dr. Tóth Miklós, az MSTT elnöke, MOB-alelnök, mint 
mondta, a konferencia példája annak, hogy az MSTT 
már nem csak a szűken vett sporttudomány, hanem 
az egyéb sportszakmai területek markáns megha-
tározója kíván lenni. Győrfi János, az MSTT elnöksé-
gének tagja hozzátette: miután a MOB lett a magyar 
sport irányító szervezete, ez új lehetőségeket kíván a 
szellemi együttműködés terén;  a konferencia is az új 
típusú együtt gondolkodást szolgálja. Az eseményen 
előadott Mocsai Lajos (kézilabda), dr. Sterbenz Tamás 
(kosárlabda), dr. Géczi Gábor (jégkorong) és Kemény 

Ferenc (vízilabda), továbbá dr. Berkes István, dr. Lénárt 
Ágota, Fischer Miklós, dr. Balogh László és Györfi János.

Sportszakember-továbbképzés Tatán 

A MOB továbbra is aktív szerepet vállal a dopping-
ellenes küzdelemben és mindent megtesz a magyar 
sport tisztaságáért – mindezt többször hangsúlyozta 
Borkai Zsolt, a MOB elnöke. A MOB és a Magyar An-
tidopping Csoport (MACS) a szövetségi- és egyesületi 
dopping-koordinátorok feladatainak megfelelő végre-
hajtása érdekében gyakorlat-orientált továbbképzést 
szervezett a seibersorfi antidopping laboratóriumban. 
A dr. Tiszeker Ágnes, MACS-ügyvezető igazgató és 
Szabó Bence MOB-sportigazgató által vezetett delegáció 
betekintett a magyar szervezettel együttműködő 
osztrák labor működésébe is. A 2002-ben akkreditált 
seibersdorfi labor 14 fős csapattal rendelkezik, dolgozik

 

köztük biokémikus és gyógyszerész is. A Tour de France 
mezőnyének mintáit is itt vizsgálják, de kapnak felkérést 
az Európai Labdarúgó Szövetségtől (UEFA) is.

MOB látogatás a seibersdorfi doppinglaborban 

„Szövetségek a biztonságért” címmel rendezték a 
látvány-csapatsportágak biztonsági szakembereinek, 
képviselőinek a Danubius Hotel Arénában a sportbiz-
tonsági találkozót, melyen napirendre került a sportren-
dészeti infrastruktúra, a TAO szerepe, a jogszabályi vál-
tozások és a tűzvédelem mellett a sportrendezvények 
szervezésének biztonsági feladatai. 
„A hazai jégkorong, kézilabda, kosárlabda, labdarúgó 
és vízilabda szövetségek és a jelentősebb egyesületek 
képviselői, biztonsági igazgatói mind jelen voltak a magas 
színvonalú előadásokon; a rendezvényen 70 szakember 
vett részt, a két nap alatt összesen 11 előadás hangzott 
el. A konferencia eredménye az lehetne, ha a szövetsé-
gek képviselői és az egyesületek ügyvezetői, biztonsági 
szakemberei közösen lépnének fel és egységesen alkal-
maznák azokat a törvénymódosításokat, melyek az 
elmúlt időszakban hatályba léptek” – összegzett dr. Bartha 
Csaba főszervező, a MOB sportszakmai főmunkatársa. 

Sportbiztonsági konferencia a MOB támogatásával

A Magyar Olimpiai Bizottság részéről Molnár Zoltán főtitkár 
és Szabó Bence sportigazgató még korábban egyeztetett 
az Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) vezetőivel 
a MOB társasági-adóból származó támogatásával, közös 
konferenciák szervezésével kapcsolatban, a látvány-csa-
patsportágakban érintett szakemberek továbbképzésé-
ben. Először Tatán az edzők, majd az ausztriai, seibersdorfi 
doppinglaborban az egészségügyben dolgozók, június 20-
21-én pedig Budapesten a sportbiztonsági szakemberek 
továbbképzésére került sor.

MOB – MSTT konferenciák

Fotó: Kovács Anikó

Fotó: Kovács Anikó

Fotó: Kovács Anikó
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A Magyar Sporttudományi Társaság rendezésében, a 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző 
Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézetének ven-
déglátásában, a MOB támogatá-
sával került sor a IX. Országos 
Sporttudományi Kongresszusra. A 
plenáris ülésen 9, a társadalomtu-
dományi szekcióban 30, a termé-
szettudományiban 41 előadás, az 
E-poszter szekcióban 52 prezentáció 
szerepelt. A sporttudósok tanács-
kozásának egyik fővédnöke Borkai 
Zsolt MOB-elnök volt, a plenáris ülés 
nyitóelőadását Molnár Zoltán, a MOB főtitkára tartotta.
A megnyitó alkalmával dr. Tóth Miklós, az MSTT elnöke, 
MOB-alelnök, a főiskolai-egyetemi és diáksport tagozat 
vezetője köszöntőjében megemlékezett a tudós-társaság 

korábbi elnökéről: Frenkl Róbert, a MOB korábbi elnök-
ségi tagja éppen május 24-én lett volna 78 esztendős…
Molnár Zoltán előadásában a korábbi sportirányítási 

struktúrát bemutatva megjegyezte: 
az elmúlt 20 évben 14 alkalommal 
lett változtatva a sporttörvény; 
a korábbi időszakban a miniszté-
rium, a MOB és a közalapítványok 
mellett 5 köztestület működött. 
Hangsúlyozta: a párhuzamosságo-
kat megszüntetve ma egy civil 
szervezet: a MOB a sport irányító-
ja. „Ez a felállás működik, a mag-

yar sportban rend és béke van. A törvényi szabályozás 
az egységet szolgálja. Minden értékes és fontos terület 
betagozódott, melyeket MOB-alelnökök vezetnek”.

Sporttudományi kongresszus Szegeden

- 41 versenyzőből álló londoni keretet szavazott meg egy-
hangúlag a Magyar Paralimpiai Bizottság a májusi közgyűlésén. 
Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben rendezett 
közgyűlés előtt minden sportoló ötezer forintos vásárlási 
utalványt kapott az MPB támogatójától, a dm-től. A beszá-
molók valamint a költségvetési terv elfogadása után került sor a 
csapatnévsor jóváhagyására. Az ülés végén az MPB-t támogató 
Tesco képviselője bejelentette, hogy az áruházláncban, 100 
nappal a londoni paralimpia előtt induló kuponakció mellett 
– a pénztáraknál 200 forintért vásárolható kupon – a magyar 
termékek eladása után további 1-1 forintot kap 6 héten keresz-
tül az MPB. Az akcióból körülbelül ötmillió forinthoz juthat a 
paralimpiai mozgalom.
- A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) 100 nappal a
 megnyitó előtt bejelentette, hogy 165 ország sportolóival min-
den idők legnagyobb nyári játékát rendezik idén Londonban. 
A négy évvel ezelőtti pekingi paralimpián 146 ország versenyzői 
mérték össze tudásukat. Az idei paralimpián 4200-an vesznek 
részt; 16 ország először küld sportolókat a játékokra. A közvetí-
tési jogokért a televíziós társaságok összesen több mint tízmil-
lió fontot fizettek, ami szintén új csúcs. Az IPC számításai 
szerint augusztus 29. és szeptember 9. között összesen 
mintegy négymilliárd nézője lesz a versenyeknek.
- Egyedi módját választotta a kapcsolatépítésnek támogatóival 
a Magyar Paralimpiai Bizottság, mely száguldozásra hívta meg 
szponzorait a Hungaroringen található Groupama Garancia 
Vezetéstechnikai Centrumba, ahol a gokartpályán mindenki 
kinyomtatva megkapta az elért eredményeit, de örök emlék 
marad az offroad a hatalmas terepjárókkal és a biztonságtech-
nikai program is, ahol a megcsúszó autó megtartását lehetett 
biztonságos keretek között gyakorolni. Mivel a vezetéstechnikai 
centrum számára is kiemelten fontos a társadalmi szerepválla-
lás, ezért a sportolók után (ők 100 nappal a londoni paralimpia 

előtt a brit nagykövettel együtt voltak a Hungaroring vendégei) 
az MPB támogatói is térítésmentesen élvezhették a remekül 
előkészített programokat.
- Megérkeztek a kerekesszékes vívók versenyszékei, melye-
ket az MPB arany fokozatú támogatójának, a Rehab Rt-nek 
köszönhetően az Egyesült Államokból sikerült beszerezni. 
A piacon jelenleg kapható legjobb minőségű székek állnak a 
sportolók rendelkezésére. 
- Meghosszabbította az együttműködési megállapodást a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság a Nemzetközi Paralimpiai 
Bizottsággal. Az eredetileg 2016-ig érvényes szerződés lejártát 
2020-ra módosították, ennek értelmében az elkövetkező nyolc
évben a mindenkori olimpia házigazdájának vállalnia kell 
ugyanazon a helyszínen a paralimpia megrendezését is. 
- Czene Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sport-
politikáért felelős államtitkára köszöntötte a Speciális Olim-
pia Nyári Világjátékain tavaly érmet szerző magyar csapatot. 
Athénban 185 ország versenyzője 22 sportágban mérte össze 
tudását; a 76 fős magyar csapat összesen 51 aranyérmet, 32 
ezüstérmet és 25 bronzérmet hozott haza, 13 sportágban.
- A Magyar Edzők Társasága, a MOB Fogyatékosok Sportjáért 
Felelős Szakmai Tagozat, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) 
és a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége közösen rendezte 
a „Fogyatékos Emberek Sportja” elnevezésű szakmai konfe-
renciát. „Az új sportirányítási rend szerint a MOB a hazai sport 
valamennyi területének szakmai vezetője, a MET is nyitni kíván 
az egyéb területekre, többek közt a fogyatékkal élők sportja 
felé – fogalmazott Köpf Károly, a MET főtitkára. A konferencián 
előadott Szekeres Pál, sportügyekért felelős helyettes államtit-
kár, dr. Deutsch Tamás MOB-alelnök, a tagozat elnöke, Gömöri 
Zsolt az MPB elnöke, Gódor László, Lengyel Lajos, Székely 
György, Toponáry Gábor, Monspart Sarolta MOB-alelnök, 
Farkas Judit és dr. Bejek Zoltán.

Fogyatékkal élők sportja, paralimpiai hírek

Fotó: Beliczay László/MTI
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A Magyar Diáksport Szövetség tisztújító közgyűlésén 
részt vett Molnár Zoltán MOB-főtitkár és Dr. Tóth 
Miklós, a TF dékánja, MOB-alelnök is. Az alap-
szabály módosítást követően sor került a szövetség 
tisztségviselőinek 4 évre történő megválasztására. 

Az új elnök Balogh Gábor világ- és Európa-bajnok, olimpiai 
ezüstérmes öttusázó, miniszterelnöki tanácsadó Deák Györ-
gyöt váltotta, aki 20 évig vezette a szervezetet, számára a kül-
döttek az örökös tiszteletbeli elnöki posztot adományozták.

Balogh Gábor a Magyar Diáksport Szövetség új elnöke

A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) sajtó-
tájékoztatón mutatta be 2012/13-as, angolszász mintára épülő 
fejlesztési programját. Céljaik között szerepel a sportolás töme-
gessé tétele és az egészséges életmód népszerűsítése egyetemi 
körökben, valamint az ehhez szükséges sportinfrastruktúra fej-
lesztési tervének kidolgozása.
A sportszövetség kezdeményezi az egyetemekre, főiskolákra járó 
versenysportolók számára a kettős életpályamodell kidolgozását 

és bevezetését. Cseh László úszó, Joó Abigél judós, Heidum 
Bernadett gyorskorcsolyázó és Honti Katalin kosárlabdázó, 
ezentúl a megújuló egyetemi sport nagyköveteiként hívják fel a 
figyelmet a sportos és egészséges életmód fontosságára. A sajtó-
tájékoztatón felszólalt dr. Kiss Ádám, az ELTE professzora, a MEFS 
elnöke, Simon Gábor, a MEFS Szabadidősport Bizottságának és 
dr. Kovács Antal olimpiai bajnok cselgáncsozó, a MEFS Verseny-
sportbizottságának elnöke.

Cseh, Joó, Honti és Heidum az egyetemi sport megújításáért kampányol

A Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) 3. alkalommal 
rendezte meg díjátadó gáláját, melyen az ország legjobb 
sportiskoláit, sportiskolás sportolóit díjazták a 2011-ben 
elért eredményeik alapján. Értékelték a köznevelési típusú és 
egyesületi jellegű iskolákat; egyéniben 13 sportolót díjaztak.
Molnár Zoltán köszöntőjében kiemelte, a sportiskolások közt 
van, aki már a londoni csapatot erősíti – utalt az ifi olimpiai 
bajnok úszóra, Biczó Bencére. „Vissza kell állítani a testnevelés, 
az iskolai sport és a testnevelő tanárok presztízsét, rangját. Jó 
utánpótlás-nevelés nélkül nem létezhetnek magyar sportsi-
kerek, a sportsikerek mellett pedig fontos, hogy minél többen 
sportoljanak” – hangsúlyozta.
Lehmann László rövid történeti áttekintést adott a sportiskolák 
50 évéről, ismertette, hogy a törvényi szabályozás értelmében a 

Sportiskolai program az NSI-től május elején a MOB-hoz került. 
A programigazgató elmondta: Magyarországon több mint 
100 sportiskola üzemel, ezek közül mintegy 80 köznevelési 
típusú, 20 egyesületi jellegű, ezekben összesen, mintegy 20 
ezer fiatal sportol. 
Kovács Géza – aki tagja a MOB közgyűlésének – megköszönte, 
hogy a MOB-ban helyet kapott a SIOSZ közössége. Köszönetet 
mondott az NSI vezetőinek, munkatársainak, akik a programot 
munkájukkal támogatták. A szervezet elnöke kiemelte a szülők 
áldozatvállalását, az edzők munkáját, mint mondta ezek együt-
tesen járulnak hozzá a fiatalok sportsikereihez.
Kategória-győztesek: Csík Ferenc Ált. Isk. és Gimn., Egri és 
Miskolci városi Sportiskola.
A díjazottakat a www.siosz.hu weboldalon olvashatják.

A SIOSZ Gálán 2011 legjobb sportiskoláit és sportiskolásait köszöntötték

Közgyűlést tartott a Sportiskolák Országos Szövetsége 
(SIOSZ). A 2002-ben alapított szervezet új elnökének 
Kovács Gézát, az Egri Városi Sportiskola igazgatóját, a MOB 
tagját  választották. A szervezet alelnöke Rabi Ferencné, 
a Csanádi iskola igazgatója; a felügyelő Bizottságban he-
lyet kapott Lehmann László, a MOB Sportiskolai programi-
gazgatója is. „Megtisztelő a bizalom, amely az Egri Városi 

Sportiskolánál végzett munka elismerése is. Átlátható 
gazdálkodással szeretnénk a sikeresen működő sportisko-
lai rendszer finanszírozását javítani. Ezért munkálkodom 
a MOB Diák-, egyetemi- és főiskolai sportért felelős szak-
mai tagozatában. Célunk, hogy minden megyeszékhelyen 
működjön egyesületi jellegű és közoktatási típusú sport-
iskola” – összegzett Kovács Géza. 

Kovács Géza a SIOSZ elnöke

A Héraklész program sportági vezetői megbeszélést tartot-
tak a Magyar Olimpiai Bizottság tanácstermében. A jelenlévő 
edzők a sportirányítás strukturális átalakítását követően 
először vettek részt a MOB dolgozóiként héraklészes meg-
beszélésen. A Tóth József programigazgató által összehívott 
értekezleten jelen volt a MOB által átvett utánpótlás-prog-
ramok vezetői – Lehmann László és Pignitzky Dorottya – mel-
lett Szabó Bence sportigazgató is.
Tóth József megköszönte Bárány Mariann többéves munkáját, 
majd pénzügyek, újabb sportágakra vonatkozó TAO-s átcsopor-
tosítás, az Olimpiai Reménységek Versenyének támogatása, a 
Héraklész program 10 éves értékelése, az informatikai rendszer 
továbbvitele, az edzőtáborok igénybevételi rendje, a Gerevich-
ösztöndíjak és a Sport 1 TV-n futó UP! utánpótlás-magazin 

kerültek terítékre. 
A MOB elnöksége, áprilisi ülésén egyhangúlag megszavazta 
a sikeresen működő utánpótlás-nevelési programok (Hérak-
lész, Sport XXI. és Sportiskolai program) támogatását. Szabó 
Bence megerősítette: szempont, hogy ezek a programok 
ne sérüljenek. 

Héraklész értekezlet a MOB-ban

Fotó: Nagy Márton
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A Hogyan válasszak sportá-
gat? című könyv ötletgazdája 
és főszerkesztője, Nagy János 
birkózó olimpikon és a Kos-
suth Kiadó Zrt. sajtótájékoz-
tatót hívott össze, melyen 
kiderült, Budapesten ez idáig 
15 önkor-mányzat vásárolta 
meg és szállította ki iskoláiba 
a könyvet, további 5 kerület 

szponzori segítséggel jutott 
hozzá. Az önkormányzatok 
és támogatók segítségével 
a Magyarországon található 
5700 iskolából ez idáig 50 
település, közel 400 okta-
tási intézményébe jutott 
el a lexikon. Kocsis András 
Sándor, a Kossuth Kiadó 
elnök-vezérigazgatója fela-

jánlotta, hogy a könyv isko-
lákba juttatását támogatja a 
kiadó, így számukra a 12.490 
forintba kerülő kötet 6.990 
Ft/db bruttó egység-áron 
rendelhető meg. Bővebben: 
www.sportaglexikon.hu

Hogyan válasszak sportágat? – a Kossuth Kiadó kedvezménnyel segíti az iskolákba juttatást 

A Samsung Electronics Magyar Zrt., az olimpiai mozgalom ki-
emelt támogatója „Smart Sport a Gyermekekért” elnevezéssel 
kampányt indított a helyi gyermeksport támogatása érdekében. 
A június 1. és augusztus 12. közötti program keretében a válla-
lat 100 millió forint összértékű Samsung terméket adományoz a 
magyarországi gyermeksport-szervezetek számára.
„Felkértük Budapesten a Magyar Olimpiai Bizottságot és va-
lamennyi megyeszékhely polgármesterét, hogy segítsenek 
megtalálni azon gyermeksport-szervezeteket, amelyek a legha-
tékonyabban tudják felhasználni a Samsung készülékeket. 
Minden megyeszékhely 5-5 millió forint értékű termékado-
mánnyal támogathatja a helyi szervezeteket, míg Budapesten 
10 millió forintos támogatást osztanak szét. A „Smart Sport a 

Gyermekekért” 
program célja,
hogy példát 
mutathassunk a 
gyermekeknek 
és szabadidős 
sporttevékeny-
ségre buzdít-
sunk minden 
magyar lakost. 
Az alkalmazás segítségével szeretnénk összegyűjteni az 1 millió 
SMART kilométert Magyarország számára” – mondta Dr. Facskó 
István, a Samsung Electronics Magyar Zrt. elnöke.

SmartSport a gyermekekért

2016-ig Nébald György aranyérmes kardvívót választották az 
Olimpiai Bajnokok Klubja elnökévé,  a nyolcéves megbízatás 
után lemondott Dömötör Zoltán utódául.
A 91 esztendős Keleti Ágnes 
ötszörös olimpiai bajnok em-
lékplakettet és virágcsokrot 
kapott Molnár Zoltán MOB-
főtitkártól és Fábián Lászlótól, 
a klub alelnökétől. A kerek 
születésnapjukat a közelmúlt-
ban ünneplőket is köszöntöt-
ték: május 6-án Bolvári Antal 
kétszeres olimpiai bajnok 80., 
május 11-én Rejtő Ildikó, 
kétszeres olimpiai bajnok,  a 
Nemzet Sportolója 75., május 
12-én Littomeritzky Mária 
aranyérmes úszó  85., és Schmitt Pál kétszeres olimpiai bajnok 
a 70. életévét töltötte be. A MOB-ot 22 éven keresztül vezető 
Schmitt Pál ezúttal vette át azt a diplomát, amellyel Patrick  Hickey, 
az EOC (Európai Olimpiai Bizottságok) elnöke köszöntötte.
A közgyűlés az éves  beszámolót egyhangúan elfogadta. Dömötör 
Zoltán helyére egyedül Nébald György jelentkezett, aki az elmúlt 

fél évben megbízott ügyvezetőként vezette a klubot. Terveit 
illetően Nébald elmondta, hogy a klubnak az eddigieknél 
még többet kellene tenni a sport népszerűsítéséért a jövő 

nemzedéke körében, ezen 
a téren a fiatalabb olimpiai 
bajnokokra várna nagyobb 
feladat. A bajnokok többet 
vállalhatnának a dopping- és 
drogellenes küzdelemből. 
Személyes példával, életútjuk 
ismertetésével még a bün-
tetés-végrehajtó intézetek-
ben tartott beszámolók is 
példaértékű segítségnyújtást 
jelenthetnek. Az olimpiai já-
tékok 60, 40, 20 éves jubile-
umi ünnepségeinek szerve-

zéséből is szeretnék kivenni részüket a MOB egyetértésével.   
Az új elnököt köszöntő Molnár Zoltán hangoztatta,  
hogy az olimpiai bajnokok közössége a magyar olimpiai 
mozgalom, a magyar sport igazi erejét jelentik. A közösséget 
példaértékű lendülettel vezető Dömötör Zoltán minden 
elismerést megérdemel. 

Olimpiai Bajnokok Klubja: Nébald György az új elnök, születésnaposokat köszöntöttek

Szabó Bence 1974-ben kezdte a vívást az Újpesti 
Dózsában. 1987-ben főiskolai világbajnokságot
nyert kardvívásban, melyet két évvel később 
megismételt; a válogatottban 1988-tól szerepelt. 
A szöuli olimpián a Bujdosó, Csongrádi, Gedővári, 
Nébald, Szabó összeállítású kardcsapat olimpiai 
aranyat nyert. 1989-ben egyéniben világkupát, 
’91-ben Eb-t, a csapattal vébét nyert, a ’92-es 
barcelonai olimpián egyéniben olimpiai bajnok, 
a csapattal ezüstérmes. Egy évvel később újra vé-
bét nyer a csapattal. A ’96-os atlantai olimpián a 

magyar csapat zászlóvivője, a kardcsapattal ezüstérmes. 
’96-os visszavonulása után az UTE ügyvezető elnöke, majd 
1998. és 2001. között a klub társadalmi elnöke. 1992. és 2005. 
között a Magyar Vívószövetség elnökségi tagja; a MOB tagja. 
A szövetség felkérésére kard fegyvernemi menedzser, 2001 
decemberétől a magyar vívó-válogatott szövetségi kapitánya. 
2007-ben a venezuelai vívó-válogatott technikai igazgatója. 
A Vasas edzője lett; több tehetséges fiatal kardozó pályafu-
tását segíti edzőként jelenleg is.  Az ő tanítványa a tehetségek 
közül Iliász Nikolasz és Szathmári András. 2011 márciusától a 
MOB sportigazgatója.

Szabó Bence 50 éves!

 Fotó: Kovács Tamás/MTI

Az olimpia és paralimpia idején a
kiadó 44%-os kedvezményt biztosít
a 2. kiadás megvásárlásához.
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Kecskeméten rendez-
ték a Magyar Olim-
piai Akadémia (MOA) 
60. vándorgyűlését. A 
városházán Dr. Szakály 
Sándor MOA-alelnök 
köszöntötte dr. Zombor 
Gábor kecskeméti pol-
gármestert, aki üdvö-
zölte Köteles Erzsébet, 
Rejtő Ildikó, Dömölky 

Lídia, Ágoston Judit, Szabó Bence, Nébald György, Horváth Zoltán, 
Gedó György, Hámori Jenő, Varga János olimpiai bajnokot, Antal 
Márta, Bóbis Ildikó, Mohácsi Ferenc, Réczy László, Törös Olga, 
Komka Magdolna, Halász János és Szabó Miklós olimpikont.  

Dr. Jakabházyné Mező Mária, a MOA főtitkára megnyitójában 
kiemelte: „a MOA működése terjedjen ki a társadalom minden 
tagja felé, legyen az sportoló vagy nem sportoló. Így alakulhat ki 
az olimpizmus elveinek egyöntetű értelmezése nemcsak hazai, 
hanem nemzetközi téren is”.  Ennek a feladatnak legjobban az 
olimpiai vándorgyűlések felelnek meg. 
A bevezető előadást Szabó Bence MOB-sportigazgató tartotta 
„Magyar csapat Londonban” címmel. Grosán Pál testnevelő 
tanár Kecskemét sportműhelyeit, a MOB megújult honlapját 
Balássy László, a MOB technikai munkatársa mutatta be; majd 
elismeréseket adtak át. Befejezésül dr. Szikora Katalin felolvasta 
Szigetvár szándéknyilatkozatát a 61. Vándorgyűlés fogadására, 
2013. április 27-28-ra.
Az eseményt kulturális program, postabélyegzés és az „Olimpia 
és Nevelés” kiállítás gazdagította.

Kecskeméten a Magyar Olimpiai Akadémia 60. vándorgyűlése

A Magyar Posta is hivatalos támogatója lett a Magyar Olimpiai 
Bizottságnak. Sajtótájékoztatón írták alá az erről szóló megál-
lapodást, amihez csatlakozott a Magyar Posta Biztosító Zrt. is, 
amely az élversenyzőket az úgynevezett Olimpiai Életút Program 
révén segíti. A MOB elnöksége 2002-ben határozott a program 
létrehozásáról, melynek célja az élsportolók karrierjének és a 
civil életre való felkészülésének összehangolása. Közel 30 egye-
temmel, együttműködési megállapodás keretében, több mint 
200 olimpiai kerettag tanulmányait kíséri a MOB figyelemmel. 
A megállapodást Borkai Zsolt, a MOB elnöke, Geszti László, 
Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója, Pandurics Anett, a Magyar 
Posta Biztosító Zrt. elnök-vezérigazgatója és Péli Árpád, a 
Magyar Posta Biztosító Zrt. igazgatósági tagja írta alá. Az
eseményen részt vett dr. Leyrer Richárd, a MOB alelnöke és 
Molnár Zoltán, a MOB főtitkára is.

A Magyar Posta is a MOB támogatói között

A MOB Szponzorok 
Klubjának olimpia előtti 
utolsó, a margitszigeti 
Danubius Grand Ho-
telben megtartott ren-
dezvényén a támogatók 
mellett a Londonra kva-
lifikációt szerzett spor-
tolók közül is többen 
megjelentek. Borkai 
Zsolt köszöntőjében 

többek közt a tiszta felkészülésre, becsületes versenyzésre 

hívta fel a figyelmet. A MOB-elnök köszönetet mondott a 
szponzoroknak a támogatásért, a sportolóknak a tisztessé-
ges felkészülésért. Ismertette, hogy az új sporttörvénynek 
megfelelően átalakult a hazai sportirányítás, a MOB ha-
tásköre kibővült, egyedüli köztestületként irányítja a magyar 
sportot; a kibővített közgyűlés elfogadta az új alapszabályt, a 
tagozatok felálltak. 
„Az esemény alkalmat teremtett arra, hogy a sportot is tá-
mogató üzleti élet képviselői egymással is kapcsolatba kerül-
hessenek, a sportolók pedig megoszthassák támogatóikkal a 
kvalifikációval és a felkészüléssel kapcsolatos gondolataikat” 
– mondta Mihók Ildikó, a MOB marketingigazgatója. 

Szponzorok Klubja: Sportolókkal találkoztak a MOB támogatói

A Soproni márka támogatója a hazai sportéletnek. Magyaror-
szág legnagyobb sörmárkája idén nyáron is mindent elkövet, 
hogy a fogyasztókkal karöltve támogassa, buzdítsa a londoni 
játékokra indulókat. Az olimpia előtt 50 nappal ezért elindítot-
ták egyedi Facebook alkalmazásukat, amelynek segítségével 
bárki küldhet szurkolói üzenetet a sportolóknak, ezzel is segítve 
felkészülésüket. Az ennek apropójából tartott sajtótájékoztatón 
rész vett Szabó Bence, a MOB sportigazgatója is.
„A sport támogatása kiemelten fontos számunkra. Az Olimpiai 
Csapatért sokan szorítanak majd itthon az olimpia alatt, mi pe-
dig szerettük volna ezt a közösségi élményt, az együtt szurkolást 
a sportolók számára is kifejezni. A szurkolói üzenetek eljuttatása 
kiválóan alkalmas erre a célra. Bízunk benne, hogy sok sport-
barát csatlakozik kezdeményezésünkhöz, a Facebook segítsé-
gével rekordmennyiségű üzenet gyűlik össze” – mondta Tóth 
Gergely, kommunikációs menedzser. 

A Sopronival emeljük poharunkat az Olimpiai Csapatra!
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A felvilágosítás érdekében korábban a MOB elrendelte: az 
olimpiáig minden kvalifikált sportolónak kötelező részt venni le-
galább 1 alkalommal a MOB és a Magyar Antidopping Csoport 
által rendezett előadáson. Az olimpiára készülő magyar sportolók 
mindegyike legalább 3 ellenőrzésen 
esik át utazás előtt. Érvényes a zéró 
tolerancia elve; aki az olimpiai já-
tékokon doppingvétséget követ el, 
örökre kizáratja magát az olimpiai 
mozgalomból. A kvalifikáció meg-
szerzését követően mindenki köte-
les 24-48 órán belül doppingvizs-
gálatra jelentkezni. 2007. és 2011. 
között a magyar állam megrendelé-
sére 4650 mintavétel történt, 2012-
ben 900-1000 között várható a hazai 
ellenőrzések száma. Az olimpiai időszakra külön NOB-szabályzat 
vonatkozik, ez július 16-ától, az Olimpiai Falu megnyitásától az 
augusztus 12-i zárónapig tart, ebben a periódusban bárki bárhol 
– akár itthon, akár külföldön – mintaadásra kötelezhető, s ha 

bármilyen tiltott listás anyagot találnak a szervezetében – ha túl 
is van a versenyén –, doppingvétséget követ el, és az is, aki a hol-
léti nyilvántartásban általa megadott órában nem érhető el az 
ellenőrök számára. A mintákat 8 évig őrzik. Összesen 6250 dop-

pingmintát elemez a nyári játékok 
idején a londoni olimpia hivatalos 
laboratóriuma, amelyben 150 kuta-
tó fog dolgozni. Ezek alapján min-
den második olimpikont ellenőrizni 
fognak – összesen 10500 sportoló 
indul Londonban. Az olimpián 1000 
ellenőr – köztük 12 magyar – lesz, 
akik naponta 400 vizsgálatot vé-
geznek el, 24 órán belül várható az 
eredmény. Az új londoni labor 4400 
négyzetméteren fekszik. Ugyancsak 

szankcionálandónak minősül, ha – ez sportolókra, sportszakem-
berekre is vonatkozik – valakinél doppingnak minősülő tiltott 
szert találnak, annak puszta birtoklása is büntetést von maga 
után. A megbukott versenyzőre eltiltás vár, eredményeit törlik.

Antidopping: Londonban 1000 ellenőr, naponta 400 vizsgálat – a magyaroknál zéró tolerancia!

A londoni olimpia előkészületei és a válogatott keretek szűrő-
vizsgálatai kerültek középpontba a Magyar Olimpiai Bizottság 
Orvosi Bizottságának május végi ülésén, melyen Molnár 
Zoltán főtitkár és Medvegy Iván sportszakmai főmunkatárs a 
kvalifikáció állásáról, az utazásról és a dopping-megelőzésről 
tájékoztatott. A Magyar Antidopping Csoport vezetője, 
dr. Tiszeker Ágnes az olimpikonok doppingszűréséről be-
szélt. Dr. Merkely Béla a kardiológiai szűrővizsgálatokat 
értékelte. A sportpszichológiai felkészülés helyzetéről 
dr. Lénárt Ágota beszélt. Dr. Soós Ágnes, az OSEI főigazgatója a 
szűrővizsgálatokról, teljesítmény-élettani laborvizsgálatokról 
adott értékelést. Dr. Téglásy György részéről tájékoztató hang-
zott el a Call Center működéséről – addig több mint 2800 
telefonbeszélgetés zajlott a sportolók és a Call Center között. 

A megbeszélést dr. 
Balogh Péternek, a 
londoni egészségügyi 
csapat vezetőjének 
beszámolója zárta. 
A témák közt az 
egészségügyi csapat 
felkészítésének hely-
zete, az utazó orvo-
sok névsora, a versenyek helyszínei, azok rendelőtől való 
távolsága, a táplálék-kiegészítők, az infrastrukturális háttér 
szerepelt. Londonban 10 orvos mellett 14 masszőr, 4 pszicho-
lógus és 2 fizioterapeuta-gyógytornász áll majd a Magyar 
Csapat rendelkezésére. 

Középpontban London és a szűrővizsgálatok az orvosbizottság ülésén

Gödöllőn Gémesi 
György elnökletével 
ülésezett a MOB 
Emlék- és Hagyo-
mányőrző Bizottsága 
a Királyi Váró im-
pozáns termében, 
ahol Ferenc József 
várószobájában köz-

lekedéstörténeti, Erzsébet királyné várószobájában „Híres 
nők Gödöllőn”, a Hercegi Váróban helytörténeti kiállítást 
láthattak a bizottság tagjai. A feladatok ellátására szekciók 
alakultak: a hagyományőrzőt Győr Béla, a múzeumi gyűjtőket 
dr. Szabó Lajos, az olimpiai bélyeggyűjtőket (MOSFIT) 
Kurdics Sándor vezeti. A feladatok között szerepel a 
gödöllői, XIV. Nemzetközi Gyűjtő találkozó szeptember 29-ei 
megszervezése.

Hagyományőrző bizottsági ülés Gödöllőn

A Magyar Olimpiai Bizottság Gazdasági Bizottsága dr. Bathó 
Ferenc elnök vezetésével megtartotta alakuló ülését, melyen 
elhangzott, a MOB-on keresztül, a sport különböző területein 
több mint 10 milliárd forint, döntően közpénz kerül felhaszná-
lásra. Molnár Zoltán elmondta, az átalakult Nemzeti Sport
 Intézet által korábban működtetett utánpótlás-nevelési prog-
ramok már a MOB keretein belül működnek, így az átvett 
munkatársakkal a MOB gazdasági apparátusa is kiegészült, a 
minisztériumból korábban átvett csoporthoz az elszámolások 
tartoznak. A főtitkár hozzátette: „a gazdasági bizottság a civil, 
szakmai együttműködésben, tanácsokkal, ajánlásokkal, véle-
ményezéssel, javaslattételi kompetenciával tudja segíteni 
a MOB elnökségét és az iroda munkáját”. Bathó Ferenc az 
állami szerepvállalásról, a sport kormányzati támogatásáról, 
a bizottság üléstervéről beszélt. „A MOB lényegében 

Magyarország teljes sportvertikumával foglalkozik, a struktú-
raváltást követően bizottságunk munkája is felértékelődött” 
– fogalmazott az elnök.

Ülésezett a gazdasági bizottság

Fotó: Kollányi Péter/MTI
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A bizottság elnöke dr. Bodnár 
András vízilabdázó olimpiai baj-
nok, az Ezüstgerely Művészeti 
Pályázat Albizottságot Prof. Dr.
Takács Ferenc vezeti. Az újjáala-
kult MOB Mező Ferenc Sport-
bizottság első ülésén Molnár 
Zoltán MOB-főtitkár hangoztat-
ta: a bizottság szakértelemmel, 
példás gonddal törődik az idős, 

egykor sok sikert aratott, arra rászoruló sportemberekkel, 
szakvezetőkkel és özvegyekkel, igyekszik javítani szociális 
helyzetüket. 
Tavaly két részletben, mintegy 14 millióval segítették a rászo-
rulókat, s közel 6 millió segélyt szavaztak meg. Sírkőavatásra, 

a nyugdíjas érmesek karácsonyi találkozójára további 5 milliót 
fordítottak. Az eredeti 16 milliós  állami támogatást a MOB egé-
szítette ki és így a tartalékhoz nem kellett nyúlni. A kormányren-
delettel megszüntetett Mező Ferenc Sportközalapítvány bank-
ban őrzött 43 millió forintját a MOB folyószámlájára utalták át.
Az ügyrend szerint évente négy ülést tartanak, a normatív tá-
mogatás összegeit júniusban és karácsony előtt osztják ki. En-
nek összege 100 – 120 ezer forint lehet, míg az egyszeri segélyek 
felső határa 200 000 forint. A beérkezett kérések alapján Kis Zol-
tánné előterjesztésére 650.000 forint összegű segély kifizetésről 
döntöttek. A normatív támogatásokat június 11-én, a Régi Sipos 
halászkertben nyújtották át az érdekelteknek. Elhangzott, hogy 
az 1952-es, ’72-es és ’92-es olimpiai játékok jubileumi megem-
lékezéseinek szervezésében és lebonyolításában a bizottság és 
az Olimpiai Bajnokok Klubja felajánlotta aktív közreműködését. 

Alakuló ülést tartott a MOB Mező Ferenc Sportbizottsága

„A sport alapvető emberi jog 2012, a magyar sport szervezeti 
rendszerének és irányításának jogszabályi változásai”címmel 
rendezett konferenciát a MOB együttműködő partnere, a 
SPORTJUS a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának budapesti 
dísztermében.
Dr. Nagy Zsigmond, a MOB nemzetközi igazgató-
ja, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnökségi 
tagja kiemelte: „a magyar spotban egy intenzív 
jogalkotási folyamat közepén vagyunk.  Igény-
ként merült fel, hogy megvitassuk a változásokat, áttekintsük, 
hol állunk, merre megyünk!” Az üléselnök „Alkotmányjogi 
alapvetés: a sport alapvető emberi jog” címmel a magyar sport 

szervezeti rendszerének és irányításának jogszabályi változá-
sait történeti áttekintéssel prezentálta. Bardóczy Gábor a lát-
vány-csapatsportágak társasági-adó általi támogatását, annak 

ellenőrzését mutatta be. Dr. Sándor Elek gya-
korlati tapasztalatait adta át, dr. Neszmélyi Emil 
az amatőr sportszerződés törvényi változásairól 
és annak utánpótlássportra gyakorolt hatásáról 
beszélt, dr. Szabó Tünde a sporttámogatások 
anomáliáit hangsúlyozta, dr. Ábrahám Attila 
a MOB magyar sportban betöltött szerepét 

mutatta be, dr. Kovács Andor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
oldaláról, jogi vonatkozásban, gyakorlati példákon keresztül kö-
zelítette meg a hazai sportéletben végbemenő változásokat.

Sportjogi konferenciát rendezett a Magyar Sportjogász Társaság, a SPORTJUS

A Médiaunió kuratóriuma több száz beérkező témajavaslat közül 
választotta ki a 2012-es év kampánytémáját. A foci-EB és az 
olimpia évében a Médiaunió Alapítvány szeretné felhívni az em-
berek figyelmét arra, mennyire fontos, hogy mindenki kezdjen 
el rendszeresen sportolni, saját egészsége, jó közérzete érdeké-
ben. A kampány fő üzenetével – heti háromszor egy óra mozgás 
elegendő – nem támaszt teljesíthetetlen elvárásokat. Már 

elérhető a kampány Facebook-
oldala (Facebook.com/3x1ora), il-
letve honlapja (www.sportolnijo.
hu) és a kampány első tv-bejátszá-
sa. „A sport mindenkié!” kampány 
főtámogatói az E.ON Hungária Zrt. 
és a Magyar Olimpiai Bizottság.

Médiaunió: A sport mindenkié! 

Megalakult a Magyar Olimpiai Bizottság médiabizottsága, 
amelynek elnöke Riskó Géza, a Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap (MTVA) sportfőszerkesztője. Az új, 12 fős 
testület célja az olimpiai mozgalom szolgálata mellett a kibővült 
MOB tevékenységének, munkájának megismertetése, ideértve 
a paralimpiai sportot, a szabadidősportot és a nem olimpiai 
sportágakat, az utánpótlás-nevelést, egyetemi- és főiskolai 
sportot. A grémiumban vezető hazai sajtóorgánumok újságírói 
mellett a területek képviselői – többek közt Török Olivér, MOB-
sajtófőnök – is helyet kaptak. 

Alakuló ülést tartott a MOB médiabizottsága is

Alakuló ülést tartott a Magyar Olimpiai Bizottság Etikai és Jogi 
Bizottsága. A dr. Vámos Attila által elnökölt megbeszélésen részt 
vett többek közt Molnár Zoltán MOB-főtitkár, dr. Nagy Zsig-
mond, a szervezet nemzetközi igazgatója és dr. Kamuti Jenő, 
a Magyar és a Nemzetközi Fair Play Bizottság vezetője. „A bi-
zottság elsősorban az elnökség munkáját hivatott segíteni javas-
lataival, jogi és etikai témában várunk véleményeket” – mondta 
Molnár Zoltán.
A munkatervben szerepelt a társasági-adótámogatással kap-
csolatos szabályozás, a MOB Etikai Kódexének megalkotása, 
a bizottság munkájának összefésülése a MOB Szervezeti és 
Működési Szabályzatával. A megbeszélésen szóba került a dop-

ping-ellenes küzdelem, az olimpiai kerettagok nevelőedzői hite-
les, korrekt megnevezésének illetve az olimpiára készülő sporto-
lókat felkészítő edzők szakmai képesítésének szabályozása, a 14 
éven aluliakkal kötendő sportolói szerződés.

Megalakult a MOB Jogi és Etikai Bizottsága
Fotó: Kovács Anikó

Fotó: Kovács Anikó
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Bár a sportvilág ezen a nyáron a labdarúgó Európa-baj-
nokság és az olimpia lázában ég, a mozogni vágyók egy sor 
szabadidősport eseményen vehetnek részt. Az eseményeket 
támogatni hivatott pályázatok kiírása azonban késik…
A januárban életbelépett sporttörvény értelmében a sport-
közélet egészére kiterjedő hatáskörrel felruházott Magyar 
Olimpiai Bizottság átérzi a megnövekedett felelősségét. 
Hiszen már nem csak az olimpiai élsportért, hanem a lakos-
ság egészséges, mozgásgazdag életmódjáért is számot kell 
adnia az ország közvéleményének.
A MOB 2012-ben 3 kategóriában tervez pályázatokat hirdetni 
a rendszeres fizikai aktivitás, és a testmozgásban gazdag élet-
mód széleskörű lehetőségének biztosítása érdekében. 
Váratlan hírként érte a MOB-ot, hogy az Emberi Erőforrás 
Minisztérium a tervezett 350 millió forintból 200 milliót 

vont el erről 
a területről. A 
megjelentetés-
re már kész 
szabadidősport 
pályázatok sor-
sa így bizony-
talanná vált. Az 
olimpiai bizottság vezetése keresi a megoldást, hogy saját 
forrásaiból miként és milyen mértékben tudná pótolni az 57 
%-os forráskiesést. 
A Magyar Olimpiai Bizottság a Szabadidősportért felelős tago-
zat javaslatára elfogadta az idei szabadidősportos pályázatok 
dokumentumait. A meghirdetés a közeljövőben a MOB-hoz 
érkező források függvényében várható. 

Csökkenő szabadidősportos támogatások

A X. Budapesti Nagy Sportágválasztón 84 sportág jelent 
meg, hogy segítse a sportágválasztást, a sportos életmód 
népszerűsítését. Kezdésként az előre regisztrált óvodások és 
iskolások, majd a nagyközönség vehette birtokba a Merkapt 
Maraton Sportközpontot. Az eseményen először rendezték a 
Budapesti Nagy Hangszerválasztót – 13 helyszínen több mint 
100 hangszerrel –, melynek arca a Nemzetközi Fair Play-díjas  

Miklósa Erika operaénekesnő volt. Az eseményen számos kiváló 
sportoló, olimpikon részt vett. Idén is a rendezvény adott otthont 
a MOL Tehetségtámogató Program Sport kategória eredmény-
hirdetésének, melyen a fiatalok az elismerő oklevelet Sebestyén 
Júlia Európa-bajnok műkorcsolyázótól, az Új Európa Alapítvány 
kurátorától vehették át.

Jubilált a Sportágválasztó

Tánc. Egy bronzérmet és egy 4. helyet szereztek a magyarok az 
idei Savaria Nemzetközi Táncfesztiválon. A leghíresebb hazai 
táncversenyen idén Latin Európa-kupát rendeztek, ahol a ma-
gyar bajnoki ezüstérmes Stefano Vidoni, Tóth Orsolya duó a he-
tes döntőben végül 4. lett. Ugyancsak Szombathelyen a senior 
mezőnyben WDSF Open Standard versenyt bonyolítottak, ezen 
a Kránicz József, Dobó Erika kettős bronzérmes lett. 
Szkander. A 22. Szkander Eb-re 26 ország 655 versenyzője 
nevezett, köztük 13 magyar. A lengyelországi viadalon – melyen 
mozgáskorlátozottak is indultak – Várhegyi Krisztián 2. és 3., 
Rojkó Zoltán és Temesvári Zsolt 4., Fenyvesi József 5., Kiss Viktor 
7. és 8., Csóri Barbara 6., Véghelyi Judit 4. és 5., Bollók Ágnes 
2-2., Kőrösi Tibor és Csabai Atilla 3., Kovács Péter 6. lett. Az Euró-
pai Szkander Szövetség tisztújításán alelnöknek Csabai Atillát, a 
hazai szervezet elnökét választották; az antidopping bizottságba 
dr. Bokor Tamás került. 
Sárkányhajó. 200 és 500 méteren is győzelmet ért el a magyar 
sárkányhajós csapat a sanghaji sárkányhajós fesztiválon. A Re-
ményi Gitta, Reményi Péter, Csabai Edvin, Kövér Márton, Györe 
Attila, Végh Attila, Horváth Gergely, Jakus Zoltán, Szemán Róbert, 
Arnold Péter, Viktor Endre, Fehér Imre összetételű magyar csa-

patot másodszor hívták meg a távol-keleti eseményre, amelyen 
Európából a németek és a franciák, Ázsiából a hongkongiak és 
20 kínai tartományi csapat versenyzett.
Kick-box. Belgrádban látványos külsőségekkel rendezték a két 
éve tartó WAKO Kick-box  K-1 csapat világbajnokság döntőjét. A 
rendezvény ötletgazdája dr. Leyrer Richárd, a Magyar Kick-box 
Szakszövetség elnöke, a WAKO és a MOB alelnöke. A magyar 
válogatott 3. lett a sorozatban a szerbek és az olaszok mögött.
Szektorlabda. Egyéniben, párosban és csapatban is aranyérmet 
szereztek a magyarok a hatodik szektorlabda-világbajnokságon. 
A Rio de Janeirói viadalon 11 ország 120 sportolója vett részt. 
Egyéniben Szendrei Tibor győzött, Szatmári Tamás bronzérmet 
szerzett. Párosban a Lukács Viktor, Szatmári Tamás duó lett az 
első, a magyar csapat a házigazda brazilokat előzte meg.
Motorcsónak. Havas Attila Eb-aranyat szerzett a motorcsónak 
V-500-as kategóriában, Lengyelországban.  
Szumo. A jövő évi, kolumbiai világjátékok hivatalos kvali-
fikációs versenyét rendezték az ukrajnai Lutsk-ban. Makai 
Erika ezüstérmes, az U14-es Karácsonyi Dávid, az U21-es 
Németh Normann, illetve a női és a férfi csapat egyaránt 
bronzérmes lett.

Nem olimpiai sportági tagozat hírei

 Fotó: BSI

Fotó: Kovács Anikó



Joó Abigél cselgáncsozó: 

„Köszönöm a SmartSport.hu 
díját! Minden elismerésnek 
nagyon örülök, hiszen nem 
jutalmaznak bennünket na-
ponta. Örülök, hogy gondolt 
rám a sportszerető közönség. 
Gőzerővel készülök az olimpiára, 
most már csak Londonra fi-
gyelek.”

Steinmetz Ádám vízilabdázó:

„Remélem, az én jó játékom is 
segít abban, hogy odaérjünk az 
első négy hely egyikére. London-
ban a napi forma dönthet, kis 
különbségek vannak csupán a 
legjobb négy-öt csapat között. 
Én úgy látom, hogy viszonylag jó 
az esélyünk a címvédésre.”

Fotó: IllésTibor/MTI

A Magyar Olimpiai Bizottság napi, 
elektronikus hírlevelére a www.mob.hu
főoldalán lehet feliratkozni.

Fotó: Illés Tibor/MTI 

A Magyar Olimpiai Akadémia 2012-ben is folytatja tájékoz-
tató kiadványa, a MOA INFO terjesztését. A negyedévenként 
megjelenő lapot Sákovicsné Dömölky Lídia, dr. Jakabházyné 
Mező Mária MOA-főtitkár és Győr Béla szerkeszti. A MOA 
INFO a http://mob.hu/moa-info_1 oldalról tölthető le.


