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A BECSÜLETES JÁTÉK AZ EGYETLEN ÚT

GYORSABBAN, 
MAGASABBRA, 
ERŐSEBBEN!

Budapesten rendezték az 
Európai Olimpiai Bizottság 
33. szakmai konferenciáját

Antidopping: Példátlan szigor 
a MOB részéről

Kamuti Jenőt negyedszer 
választották a Nemzetközi 
Fair Play Bizottság elnökévé 

A Magyar Olimpiai Bizottság tájékoztató kiadványa, 2012. május

Az áprilisi elnökségi 
ülésen utánpótlás-nevelési, 
szabadidős és nem olimpiai 
támogatásokat fogadtak el

Nem olimpiai sportágak, 
diák- és főiskolai-egyetemi 
sport, fogyatékosok 
sportja és szabadidő-
sport tagozati hírek

Újra indul a 
MOB Hírlevél – Borkai Zsolt 

MOB-elnök köszöntője

Megtartotta 
első ülését új 

elnökségével a MOB 
240 főre kibővített közgyűlése

Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztivál: 

Együttműködési megál-
lapodás a szövetségekkel
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www.mob.hu

Fotó: Kovács Anikó

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

Fotó: Illyés Tibor/MTI

Aktuális kvótahelyzet: június elején 147 főt számlál a Magyar Olimpiai Csapat,
a paralimpiai játékokra 19 versenyző rendelkezik kvótával.
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mint a Magyar Olimpiai 
Bizottság megújult hírle-
velének olvasóit! Amikor 
nyomdába küldjük e lapot, 
a londoni olimpiáig alig 50 
napunk van hátra. Az öt-
karikás felkészülés mellett 
rengeteg teendőnk van.

A megújult sporttörvénynek megfelelően átalakult a 
hazai sportirányítás, a MOB hatásköre kibővült, mond-
hatni: egyedüli köztestületként a magyar sport par-
lamentje lett. Idei közgyűlésünk új elnökséget válasz-
tott, elfogadta az új alapszabályt, mely meghatározza 
kibővült feladatainkat. Az olimpiai sportágak mellett a 
MOB tagozataként működik a nem olimpiai sportágak 
versenysportjáért, a diák- és főiskolai-egyetemi sportért, 
a fogyatékosok sportjáért és a szabadidősportért felelős 
szakmai tagozat. Már meglévő szervezeti egységeink 
mellett, a korábban jól működő Héraklész, Sport XXI. és 
Sportiskolai, állami utánpótlás-nevelő programok szin-
tén a MOB keretein belül működnek tovább. Feladataink 
sokrétűek. Az átszervezések, a programok és bizottsá-
gaink működtetése mellett, a közelmúltban otthont 

adtunk többek között az Európai Olimpiai Bizottságok 
szakmai konferenciájának; együttműködést alakítot-
tunk ki az ausztrál, a japán és az egyiptomi társszerveze-
tekkel; megállapodást írtunk alá a szövetségekkel a 
2017-es, várhatóan győri rendezésű Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztivállal kapcsolatban. És ne feledkez-
zünk el: július 27-én fellobban a láng Londonban – az 
olimpiára ez idáig 147-en kvalifikáltak.
 Hölgyeim és Uraim! Újra induló nyomtatott 
Hírlevelünk hasábjain az olimpia mellett a tagozatok mű-
ködéséről, munkánk eredményeiről szeretnénk Önöket 
tájékoztatni. Az itt megjelenő írásokat, témákat hosz-
szabb terjedelemben a május elején megújult, rendsze-
resen frissülő honlapunkon olvashatják. A www.mob.hu 
új külsővel, kiegészült funkciókkal, bőséges tartalom-
mal várja a sport iránt érdeklődőket, szem előtt tartva 
a személyi számítógépek és a mobil eszközök igényeit.
 Tisztelt Olvasók! Kellemes időtöltést kívánok 
a MOB Hírlevél mellett, és szurkoljunk együtt a 
Magyar Csapatnak! 

Borkai Zsolt, 
a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke

Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai 
Bizottság elnöke tájékozatta az el-
nökség tagjait az Európai Olimpiai 
Bizottság (EOC) 33. szakmai kon-
ferenciájának előkészületeiről. A MOB elnöke a 
szervezeti átalakítások közt megjegyezte, hogy 
a Nemzeti Sport Intézet dolgozóinak átvétele 
zökkenőmentősen történik. „A kiválóan működő után-
pótlás programok nem sérülnek meg” – tette hozzá 
Szabó Bence sportigazgató. A MOB elnöksége egy-
hangúlag elfogadta az utánpótlás-nevelési programok

(Héraklész, Sport XXI., Sport-
iskolai program) 2012-es támo-
gatási tervét. Molnár Zoltán 
főtitkár tájékoztatóját követően 
a MOB elnöksége elfogadta a 
szervezet 2011. évi gazdálkodá-
sáról készített beszámolót, majd a 
MOB pénzügyi helyzetéről hang-
zott el tájékoztató. A Dávid Imre 
vezette felügyelő bizottság beszá-

molója után elfogadták a MOB 2012. évi költségve-
tését. A szakmai tagozatok tájékoztatója után a 
Monspart Sarolta alelnök által előterjesztett, a szabad-
idősportra kidolgozott támogatás javaslatát valamint 
a dr. Leyrer Richárd alelnök által előterjesztett, a nem 
olimpiai sportágakra kidolgozott támogatás javaslatát is 
elfogadta a grémium.

Az áprilisi elnökségin az utánpót-
lás-nevelési mellett szabadidős 
és nem olimpiai sportágak tago-
zati támogatásait fogadták el

Kedves Olvasók! Tisztelettel  köszöntöm Önöket, 

A MOB első kibővített közgyűlésére április 22-én, a 
Danubius Hélia Hotelben került sor. Borkai Zsolt elnök 
beszámolójában kiemelte, hogy tavaly a MOB az állami 
forrásoknak és a szponzori bevételeknek köszönhe-
tően 6,3 milliárd forint költségvetéssel rendelkezett. 
2011-ben a MOB átalakította a Gerevich ösztöndíjrend-
szert, biztosította a pénzügyi támogatásokat a szakszövet-
ségek és a sportolók számára. Az idei évre a sportegyesü-
leti támogatásokat megduplázza a MOB. Megköszönte 
a szakmai tagozatok együttműködő munkáját is. 
Molnár Zoltán főtitkár tájékozatója után a közgyűlés egy-
hangúlag elfogadta a MOB 2011. pénzügyi helyzetéről 
szóló beszámolót és a mérleget. Dr. Dávid Imre 
felügyelő bizottsági beszámolóját követően elfogadták 
az FB ügyrendjét és idei munkatervét. Szilágyi Dezső 
könyvvizsgáló jelentését is jóváhagyta a közgyűlés. 
Gazdasági tájékoztató után a MOB 2012. évi költségve-
tését is elfogadták. Szó esett a londoni olimpia és para-

limpia előkészületeiről is. Dr. Schmidt Mária, a Média-
unió Kuratórium elnöke beszámolt idei kampányukról, 
amelynek középpontjában a sport szerepel.

Megtartotta első ülését a MOB 240 főre kibővített közgyűlése

www.mob.hu
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Az Európai Olimpiai Bizottság 
(EOC) 1991-ben hozta létre az 
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált 
(EYOF), melyet kétévente, nyári és 
a téli olimpiai sportágakban hir-

detnek meg a 14-18 évesek számára. A XIV. Nyári EYOF-
ot az EOC határozata értelmében 2017 júliusában ren-
dezik. Pályázás után Győrnek komoly esélye van arra, 
hogy házigazda legyen; Magyarország először adhatna 
otthont olimpiai viadalnak.  Számos magyar fiatal az 
EYOF-versenyeken robbant be a köztudatba (Mészáros 
Anett, Karakas Hedvig, Risztov Éva, Kis Gergő, Verrasz-
tó Dávid, Biczó Bence, Bernek Péter, Hosszú Katinka, 
Jakabos Zsuzsanna – jelenleg mindannyian a londoni 
olimpia indulói között szerepelnek).
A MOB, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
szövetségek között a 2017. évi EYOF rendezési jogának 
elnyerése –  melyről az EOC közgyűlése dönt decem-

berben – és sikeres le-
bonyolítása érdekében 
együttműködési megál-
lapodást írtak alá május 
7-én. Győrt Borkai Zsolt 
polgármester, MOB-elnök
a Magyar Olimpiai 
Bizottságot dr. Magyar 
Zoltán alelnök, a 
9 résztvevő sportá-

gat elnökeik, alelnökeik, főtitkáraik képviselték: Sörös 
Ferenc (torna), Törzsök Zsolt (kerékpár), dr. Szűcs 
Lajos (tenisz), Földvári Péter (röplabda), dr. Sterbenz 
Tamás (kosárlabda), Vetési Iván (kézilabda), dr. Tóth 
László (judo), Gyulai Miklós (atlétika) és Gyárfás Tamás 
(úszás). A sajtótájékoztatón részt vett Szekeres Pál, a 
NEFMI helyettes államtitkára, Balogh Gábor, minisz-
terelnöki tanácsadó, Molnár Zoltán MOB-főtitkár, 
Szabó Bence sport-, Mihók Ildikó, marketingigazgató és

 

Medvegy Iván szakmai főmunkatárs. Győrt dr. Sipos 
Gertrúd elnöki tanácsadó, Domanyik Eszter kom-
munikáció, marketing és turizmus osztályvezető  és 
Csörgits Lajos aljegyző képviselte.
Borkai Zsolt kiemelte, Győr egy olyan esemény 
helyszíne lehet 2017-ben, amelyre az egész világ oda-
figyel. Egy ilyen rendezvény sikere akár évtizedekre is 
megalapozhatja Magyarország sportbéli fejlődését. 
„Győr rendezési esélyei jók, hiszen egyedül pályázik 
az eseményre, de ez nem jelenti azt, hogy mi rendez-
hetjük az EYOF-ot. A kormánygarancia révén komoly 
infrastrukturális fejlesztések várhatók a következő évek-
ben, így egy új uszoda, atlétikai pálya, új sportcsarnokok 
építése, vagy éppen más, már meglévő létesítmények 
felújítása. Ezek a fejlesztések azonban nem csak a nyolc-
napos EYOF lebonyolítását szolgálják, hiszen azok utána 
is hasznosíthatók. Több mint egy éve dolgozunk ezen 
a pályázaton, a finisében járunk, most jött el az ideje, 
hogy a magyar részvétel szempontjából érdekelt kilenc 
sportág bekapcsolódjon a folyamatba. Legalább négy-
ezer, 14-18 éves sportoló érkezhet Győrbe öt év múlva, 
nem beszélve a tízezres nagyságrendű kíséretről.” 
„Az elmúlt esztendőkre, ha visszatekintünk, kétezer 
körül budapesti ötkarikás játékokban gondolkod-
tunk, majd Debrecenben szerettünk volna ifjúsági 
olimpiát szervezni, és most valóra válhat az álom egy 
győri rendezésű, európai „kis” olimpia tekintetében” 
– tette hozzá dr. Nagy Zsigmond nemzetközi igazgató.
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Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál: 
Együttműködési 
megállapodás a 
szövetségekkel

Fotó: Kovács Anikó
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Három hónappal a lon-
doni játékok kezdete 
előtt Budapesten rendez-
ték az Európai Olimpiai 
Bizottság (EOC) három-
napos, 33. szakmai kon-
ferenciáját a Magyar 
Olimpiai Bizottság (MOB) 

szervezésében. A Hiltonban rendezett eseményen több 
mint százan, 47 európai tagállam delegáltjai, vezetői, az 
olimpiai szervezőbizottságok, a nemzetközi és a konti-
nentális ötkarikás bizottságok vezetői, képviselői, vala-
mint társ- és sportszervezetek vettek részt.
A Londoni Szervezőbizottság (LOCOG) utolsó egyezte-
tését tartotta az EOC tagállamaival. Elhangzott többek 
közt: a delegációkat július 16-tól fogadják, az olimpiai 
falu kapuit augusztus 15-én zárják. A budapesti ülés-
en a 2014-es szocsi téli játékok és a szintén 2014-ben, 
a kínai Nanjingban sorra kerülő nyári ifjúsági olimpia 
szervezőbizottságának képviselői is részt vettek (a nyári, 
szingapúri és téli, innsbrucki ifjúsági olimpián az ifjú 
magyar olimpikonok 17 érmet szereztek). A rendezvény 
keretein belül Borkai Zsolt, a MOB elnöke tárgyalt Patrick 
Hickey EOC-elnökkel, továbbá csereprogramokról, közös 
felkészülésről és versenyzésről, versenyrendezésről szóló 
együttműködési megállapodást kötött Mahmud Ahmed 

Ali-val az Egyiptomi Olimpiai Bizottság elnökével. Szabó 
Bence, a MOB sportigazgatója a nemzeti utánpótlás-
nevelési programok elmúlt évtizedéről tartott előadást. 
Az EOC konferencián a 2017-es Európai Ifjúsági Fesz-
tiválra kandidáló Győr is bemutatkozott; szó esett a 
közösségi média használatának szabályzatáról is. 
Patrick Hickey, az EOC ír elnöke és Raffaele Pagnozzi 
főtitkár gratulált a MOB szervezőmunkájához; elis-
merésben részesítették Borkai Zsoltot, Czene Attila 
sportpolitikáért felelős államtitkárt és Molnár Zoltán 
MOB-főtitkárt.

A konferencián részt vett többek közt Gunilla Lindberg, a 
Nemzeti Olimpiai Bizottságok Világszervezetének (ANOC) 
főtitkára, Frederic Donzé WADA igazgató, Pere Miró, a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság igazgatója és Schmitt Pál 
NOB-tag; a rendezésben jelentős szerepe volt dr. Nagy 
Zsigmondnak, a MOB nemzetközi igazgatójának.

Budapesten rendezték az Európai Olimpiai Bizottság 33. szakmai konferenciáját
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Szabó Bence 
sportigazgató az 
utánpótlás-nevelésről 
adott elő az EOC 
konferenciáján

Szabó Bence, a MOB sportigaz-
gatója a nemzeti utánpótlás-
nevelési programok elmúlt 
évtizedéről tartott előadást az 
Európai Olimpiai Bizottságok 
(EOC) budapesti konferenciá-

ján. A munkaértekezleten az utánpótlás-neveléssel, 
tehetséggondozással kapcsolatban neves külföldi 
sportvezetők, szakemberek mondták el tapasztalatai-
kat, a témát országuk pél-
dáján keresztül feldolgoz-
va. A nemzetközi fórumon 
az említett utánpótlás-
programok vezetői – Tóth 
József, Pignitzky Dorottya 
és Lehmann László – is 
részt vettek.
Szabó Bence elmondta, 
az új sporttörvény 2011. 
december 5-ei parlamenti 
elfogadása értelmében a 
magyar sport strukturá-
lis változásokon megy át. 
2012-től több új feladatot 
kapott a MOB, köztük az állami utánpótlás-nevelési pro-
gramok kezelését, melyeket 2001. és 2011. között a spor-
tot felügyelő minisztérium háttérintézménye: a Nemze-
ti Utánpótlás-nevelési Intézet, majd a NUSI-UPI, végül a 
Nemzeti Sport Intézet működtette. A sportigazgató be-
mutatta a 6-23 éves fiatalokat menedzselő programokat, 
azok egymásra épülését. A Sport XXI. program 14-15 
éves korig a képzést, felkészítést, fejlesztést, kiválasztást 

és a versenyeztetést finanszírozza; a Héraklész program 
23 éves korig a korosztályos elitszintű sportolóvá válást 
segíti elő, majd a nemzetközi élmezőnybe való beke-
rülést támogatja. A Sportiskolai program a közokta-
tási hátteret biztosítja 1-12 évfolyamos rendszerben. A 
programok jelenleg 20 nyári és 1 téli olimpiai sportá-
gat támogatnak, melyek főbb területei az edzők díjazása, 
edzőtáborok, sportesemények, versenyek, egészségügyi 
szolgáltatások, felszerelések, edzőtovábbképzések, eszköz-

beszerzés finanszírozása. 
Szabó Bence térinforma-
tikai rendszer segítségével 
prezentálta a programok 
országos eloszlását. A tér-
képek megmutatták a köz-
ponti forrásból támogatott 
55 közoktatási típusú és 20 
fenntartói finanszírozású 
sportiskola elhelyezkedé-
sét. A Sport XXI. program 
közel 550 egyesületet tá-
mogat évente, a Héraklész 
által érintett sportolók kö-
zel 300 egyesületből kerül-

nek ki. A sportvezető ábrákkal, táblázatokkal szemléltette 
a fiatalok világversenyeken mérhető eredményességét, 
20 olimpiai sportág tekintetében. A nyári, korosztályos öt-
karikás játékokon Magyarország az éremtáblázat 8. helyén 
zárt 45 darab 1-8. helyezéssel, a téli játékokról 2 ezüsté-
remmel, egy 5. és egy 10. helyezéssel tértek haza a fiata-
lok. 2011-ben összesen 342 darab 1-8. hely valamelyikét 
érték el a korosztályok képviselői.

www.mob.hu

Fotó: Kovács Anikó

Az EOC küldöttei a nanjingi ifjúsági olimpiát is napirendre tűzték 
Az Európai Olimpiai Bizottságok budapesti szakmai 
konferenciáján az ifjúsági olimpiai játékok témaköré-
ben is tanácskoztak a delegációk. A Youth Olympic 
Games (YOG) a 14-18 év közötti fiatalokat vonultat-
ja fel. Az esemény ötletét 2001-ben Jacques Rogge 
NOB-elnök vetette fel; a rendezést a 2007 júliusában 
megtartott quatemalavárosi 119. közgyűlésén a NOB 
engedélyezte. 
Az első nyári játékokat Szingapúr rendezte 2010 
augusztusában, az első téli olimpiának Innsbruck 
adott otthont idén januárban. A szingapúri viad-
alon 3594 sportoló vett részt, ahol 26 sportág 201 
versenyszámában avattak bajnokot. Magyarország 
fiataljai 6 arany-, 4 ezüst- és 5 bronzérmet szereztek. 
Ausztriában 6 sportág, 15 szakágának, 63 verseny-
számában avattak bajnokot, összesen 1048 sportoló 
indult, a magyarok két ezüstérmet nyertek a jégko-
rong egyéni számában.
A második ifjúsági nyári olimpiát Kínában, Nanjing-

ban rendezik 2014-ben, az olimpiai programban 28 
sportág szerepel, 3808 sportoló vehet részt rajta és 
versenyezhet 26 létesítményben; 12 edzőpálya áll 
majd rendelkezésre. Jelenleg a rögbi, a BMX és a 
strandröplabda pályát építik.

Kamuti Jenőt negyedszer választották a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnökévé 
A Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöki posztjára dr. 
Kamuti Jenőt a szervezet közgyűlése Budapesten újabb 
négy évre megválasztotta. A tőrvívóként olimpiai ezüs-
térmes, csapatban világbajnok sportember 2000 óta 
irányítja a több szervezet, köztük az UNESCO által 1963-
ban létrehozott, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által is 
elismert és támogatott bizottságot.
„Elkötelezettje vagyok a tiszta, becsületes sportnak és 
életvezetésnek, hitvallásomnak tekintem ezt. A sport 

jó példákkal szolgálhat, „kézzel fogható” példaképeket 
állíthat. Büszke vagyok arra, hogy egy ilyen elismert 
szervezetet magyar ember vezet. Továbbra is azon sz-
eretnék fáradozni, hogy a világban minél több helyen 
alakuljanak fair play bizottságok” – mondta Kamuti Jenő.
A magyarországi programban a végrehajtó bizottság 
ülése után konferenciát rendeztek „A fair play a 21. 
században” címmel; a közgyűlés után pedig gálán adták 
át a 2011-es fair play díjakat.



Öt trófeát és hat diplomát 
osztottak ki a Nemzetközi Fair 
Play Bizottság áprilisi díjátadó 
gáláján, a gödöllői Grassalko-
vich-kastélyban. A díjazottak 
között volt Miklósa Erika ope-
raénekes és Szekeres Pál para-
limpiai bajnok vívó, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
sportért felelős helyettes ál-
lamtitkára. Miklósa Erika ön-
kéntesként rendszeresen tá-
mogatja a vakok és gyengén 
látók sportolási lehetőségeit, 
vak fiatalokkal fut együtt. Min-
dig hangsúlyozza, hogy sikereit 

a sportnak köszönheti, eredményeit a fair play szel-
lemiségének tiszteletben tartásával ért el. Szekeres 
Pálnak az egész pályafutása a sportszerűségről, az el-
lenfelek tiszteletéről szól; mindig védte és támogatta 
a fogyatékkal élők és egyéb hátrányos helyzetűek 
esélyegyenlőségét. Ő az egyetlen olyan sportoló, 
aki olimpiai és paralimpiai játékokon érmet nyert. 

Szöulban ’88-ban bronzérmes férfi tőrcsapatban. 
1991-ben egy tornáról hazatérőben autóbalesetet 
szenvedett, és azóta kerekesszékben él.
Videóüzenetben szólt a díjazottakhoz Jacques Rogge, 
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, illetve Philip Craven, 
a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elnöke. Az esemé-
nyen jelen voltak a nap folyamán befejeződött EOC 
értekezlet résztvevői, az elnök Patrick Hickey és Molnár 
Zoltán, a MOB főtitkára is.

5. oldal

M
O

B

A BECSÜLETES JÁTÉK AZ EGYETLEN ÚT

A 205 tagországot tömörítő Nemzeti Olimpiai Bi-
zottságok Világszervezete (ANOC) 18. alkalommal 
ülésezett Moszkvában; az áprilisi kongresszuson 
Magyarországot a MOB 
nemzetközi igazgatója, dr. 
Nagy Zsigmond képviselte. 
A világközgyűlést minden 
második évben rendezik, 
amely az olimpiai játékok 
után az olimpiai mozga-
lom második legnagyobb 
eseménye.
A jelenlévők megválasz-
tották elnöknek 2014-ig 
az Ázsiai Olimpiai Tanács 
elnökét, a NOB-tag Sheikh 
Ahmad Al-Fahad AL-SA-
BAH-ot. Az Orosz Föderáció 
frissen megválasztott régi-
új elnöke, Vlagyimir Putyin személyesen köszöntette a 
delegáltakat. A nyitóünnepségen Jacques Rogge NOB-
elnök is részt vett, köszöntötte Putyint és az Orosz Olim-
piai Bizottság elnökét, Alexander Zhukovot. Az ötna-

pos tanácskozás alatt beszámoltak az olimpiai játékok 
szervezőbizottságai (London, Szocsi, Rio, Nanjing, Lille-
hammer) és bemutatkoztak a 2020-ra pályázó városok 

(Baku, Doha, Isztanbul, 
Madrid, és Tokió). 
Az ANOC munkáját a NOB 
elnökségének együttes 
ülésével zárta, amelyet 
Jacques Rogge vezetett. 
A közgyűlést követően 
került sor a II. Olimpiai 
Sport Világkonferenciára, 
ahol Magyarországot 
Czene Attila, sportpoli-
tikáért felelős államtitkár 
képviselte. A konferencia 
folytatása a 2010-ben lé-
trehívott első sportminisz-
teri találkozónak, amely 

a kormányzati és nem-kormányzati sportszervezetek 
közötti dialógus előmozdítását és együttműködést 
kívánta megcélozni.

XVIII. ANOC Világközgyűlés és II. Olimpiai 
Sport Világkonferencia Moszkvában 

Miklósa Erikát 
és Szekeres Pált 
is díjazták a 
Nemzetközi Fair Play 
Bizottság díjátadó 
gáláján

Az Olimpiai Bajnokok Klubjának áprilisi találkozóján részt 
vett Balogh Gábor világbajnok öttusázó, miniszterelnö-
ki sporttanácsadó és Magyar Zoltán, a MOB kétszeres 

olimpiai bajnok alelnöke is.
A Dömötör Zoltán vezette bajnoki 
klub az eseményen felköszöntötte 
a tiszteletbeli bajnokot, a 90 
esztendős Szepesi György rádióri-

portert, aki kedves élményeit, nosztalgikus törté-
neteit osztotta meg a jelenlévőkkel. A májusi, tiszt-
újító közgyűlésről következő számunkban adunk 
tájékoztatást.

Olimpiai Bajnokok 
Klubja tiszteletbeli 
bajnokkal

Fotó: Harsányi György

 Fotó: Máthé Zoltán /MTI

www.mob.hu
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Kormányhatározat értelmében, 
az Országos Sportegészségügyi 
Intézet (OSEI), a Magyar Olimpiai 
és a Paralimpiai Bizottság illetve 
az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár együttműködési megál-
lapodása alapján, 350 olimpiai és 
a paralimpiai válogatott kerettag 
sportoló jogosult soron kívüli, ki-
emelt egészségügyi ellátás igény-
bevételére a Londoni Olimpiai és 
Paralimpiai Játékokra való sike-
res felkészüléshez, melyet 10 egészségügyi szolgáltató 
biztosít az érintettek részére augusztus 31-ig. 
A betegirányítási feladatokat telefonos ügyfélszolgálati 

rendszer, a Call Center látja el, 
napi 24 órában. Itt kell a sporto-
lónak bejelentkeznie, ahonnan 
a megfelelő ellátó intézmény-
hez fogják irányítani. A Call 
Center ingyenes hívószáma: 
(06) 80 566 366. 
Az olimpiai válogatottak sport-
orvosi vizsgálatára előjegyzés az 
OSEI Olimpiai Rendelőjében sze-
mélyesen vagy a (06) 1 488 61 
22-es telefonszámon történik. 

Bővebb információk: www.osei.hu 
A MOB Orvosi Bizottságát és a londoni olimpia sport-
egészségügyi csapatát Dr. Balogh Péter vezeti.

Antidopping: Példátlan szigor a MOB részéről
A MOB főtitkári értekezletén a londoni aktualitások 
melletti kiemelten foglalkozott a doppingellenőrzéssel. 
A megbeszéléssel párhuzamosan került sor a Magyar 
Antidopping Csoport (MACS, HUNADO) által szervezett 
dopping-konferenciára, a Magyar Sport Házában. A 
kétnapos rendezvényen, melyen számos sportoló és 
szakvezető is megjelent, a MOB főtitkára is előadott.  
Molnár Zoltán amellett, hogy felhívta a figyelmet a 
magyar nyelven is elérhető dopping-szabályzat megis-
merésére és az abban foglaltak betartására, hangsúly-
ozta, hogy a MOB, doppingvét-
ség esetén példátlan szigorral 
fog eljárni az olimpia tekinteté-
ben. Kiemelte, hogy az ötkarikás 
játékok esetében az olimpiai 
doppingszabályzat a nyitó- és 
záróünnepség közötti időszakra 
vonatkozik. „Jelenleg a MOB-nak 
van a legszigorúbb doppingsza-
bályzata, a vétség örökös eltiltást 
eredményez. Üzenetünk: a dop-
ping nem más, mint csalás, ami alapjaiban ingatja meg 
a sportban vetett hitet. Mi pedig küzdünk a csalás ellen: 
felvilágosítással, neveléssel és ellenőrzéssel” – fogal-
mazott a főtitkár. Megköszönte dr. Tiszeker Ágnesnek 
és csapatának a többéves munkát; kiemelte: komoly 
elismerés a HUNADO-nak és a magyar dopping-ellenes 
küzdelemnek, hogy 12 magyar doppingellenőr dolgoz-
hat majd Londonban. 
A MOB kötelezően előírja, hogy a Magyar Csapat tagjai 

legalább egy alkalommal részt vegyenek előre meghir-
detett vagy egyeztetett dopping-előadáson. A kvali-
fikációt megszerző sportoló 24-48 órán belül dopping-
ellenőrzésen esik át; az olimpia előtt minimum három 
ellenőrzésre számíthat. A sportolónak nyilatkozatban 
kell vállalnia, hogy doppingmentesen, tisztán készült az 
olimpiára, ott hasonló módon fog versenyezni; a doku-
mentumot edzőjének, orvosának, sportági vezetőjének 
és elnökének is el kell látnia kézjegyével. 
A MOB és a MACS közös érdeke, hogy minden sportoló 

ismerje, és tudja a hazai és nem-
zetközi doppingellenes szabályo-
kat, a doppingellenőrzési eljárás 
pontos menetét, tisztában legyen 
a doppingszerek egészségkárosí-
tó hatásaival. Az ismeretek szé-
les terjesztése, a megelőzés, és 
a doppingellenes felvilágosítás 
érdekében a HUNADO idén is 
vállalja a „Doppingellenőrzési 
ismeretek” oklevelet adó képzés 

szakmai vezetését. A tanfolyami részvétel díját és a 
vizsgadíjat a MACS Közhasznú Nonprofit Kft. teljes 
egészében vállalta.
A táplálék-kiegészítők továbbra is nagy veszélyt 
jelentenek, hiszen forgalomba kerülhetnek olyan 
készítmények (elsősorban zsírégetők, fogyókúrás 
szerek, izomtömeg-növelők, potencia-fokozók és ener-
giaitalok), amelyek WADA Tiltólistán szereplő szert 
is tartalmazhatnak.

www.mob.hu

Kiemelt egészségügyi ellátás válogatott kerettagoknak

Fotó: Kovács Anikó/MTI



„Lesznek, akiket tíznél is többször vetnek alá tisz-
taságvizsgálatnak” – hangsúlyozta dr. Tiszeker Ágnes, 
a MACS vezetője, aki szerint 900 fölött várható az idei 
hazai ellenőrzések száma. Figyelmeztetett, hogy az 
olimpiai időszakra külön NOB-szabályzat vonatkozik
(július 16., az olimpiai falu megnyitásától az augusztus 
12-ei zárónapig), ebben a periódusban bárki bárhol 
– akár külföldön is – mintaadásra kötelezhető, s ha 

bármilyen tiltott listás anyagot találnak a szervezetében 
– verseny után is –, doppingvétséget követ el. Ugyanígy 
az is, aki a holléti nyilvántartásban általa megadott 
órában nem érhető el az ellenőrök számára. Szankcioná-
landónak minősül, ha – akár sportoló, sportszakember 
– valakinél doppingnak minősülő tiltott szert találnak, 
annak birtoklása is büntetést von maga után. A megbu-
kott versenyzőre eltiltás vár, eredményeit törlik.
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Kellemes hangulatú sajtóreggelin találkoztak a 
Magyar Olimpiai Bizottság vezetői, munkatársai és 
a kvótát szerző sportolók a londoni olimpia előtt 100 
nappal. Az eseményen Borkai Zsolt MOB-elnök össze-
gezte várakozásait, akkor még 130 fős magyar versenyzői 
részvételnek adott hangot. Kitért rá, hogy a testület a 
nyugodt felkészüléshez igyekezett megteremteni minden 
szükséges feltételt, s örömmel nyugtázta, hogy akkor már 

107 sportoló szerzett kvótát (lapzártánkkor ez a szám 
147). Borkai Zsolt a hátralévő időszakra sérülésmentes 
felkészülést kívánt az összejövetelen nagy számban 
jelenlévő olimpikonoknak. „A magyar csapatból számo-
san lehetnek eredményesek Londonban, de szeretném 
annak fontosságát kiemelni, hogy tiszta körülmények 
között nyerjünk érmeket, érjünk el szép helyezéseket, és 
valóban győzzön a jobb” – mondta a MOB vezetője.

100 nappal London előtt: Találkozás az olimpikonokkal 

MACS sajtótájékoztató 100 nappal a londoni olimpia előtt

www.mob.hu

100 Brit Nagykövetség között a budapesti is 100 mé-
teres, londoni olimpiát népszerűsítő futást hirdetett. 
A Marczibányi Sportcentrumnál rendezett eseményen 
Jonathan Knott brit nagykövet együtt futott Molnár 

Zoltánnal, a MOB 
főtitkárával, Kasza 
Róbert öttusázóval, 
Pásztory Dóra két-
szeres paralimpiai 
bajnok úszóval, Snow 
Andrea hivatalos 
olimpiai fáklyafutóval 
és a II. Rákóczi Ferenc 

Gimnázium diákjaival. A futást Szekeres Pál sportért 
felelős helyettes államtitkár indította el.
Az alkalomból a nagykövetség és a sportcentrum közös 
100 napos programsorozatot indított “The Road to 
London 2012” címmel, melynek keretében a sport-
centrumban sportolók, illetve a British Councillal 
szervezett nyári táborok résztvevői közösen tesznek 
meg összesen 4300 kilométert (Budapesttől Londonig 
az olimpiai játékoknak otthont adó európai városok 
érintésével). A 100 nap során tematikus napok keretein 
belül mutatják be az olimpiai játékok európai történe-
tét és az ezeknek otthont adó városokat különös tekin-
tettel Londonra, a brit kultúrára és sporttörténetre.

100 méteres futás

Fotó: Jocha Károly
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Virtuális olimpia 
A budapesti Brit Nagykövetség, a Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kara és a Virtuális 
Játék, Sport és Szabadidő Egyesület Virtuális olimpiát 
rendezett a TF Atlétikai Csarnokában. A verseny fel 
kívánta hívni a figyelmet a londoni olimpia és para-
limpia egyenlő fontosságára, egyben lehetőséget adni 
fogyatékossággal élőknek, hogy ép társaikkal együtt 
sportolhassanak. Az integráció jegyében fogya-
tékossággal élő és ép fiatalok együtt mérkőzhettek 
ökölvívásban, teniszben, vívásban, futásban, ka-
jakban és úszásban egy speciális konzoljáték segít-
ségével. Az eseményen a Sportért Felelős Államtit-
kárság, a MOB és a Magyar Paralimpiai Bizottság is 
képviseltette magát.

www.mob.hu

Elstartolt a Coop üzletlánc olimpiai szurkolói mozgalma 
A Coop az athéni és a pekingi olimpiát követően a 
MOB-bal együttműködve áprilisban immár harmadik 
alkalommal indította útjára a „Küldjünk egy közös 
hajrát!” szurkolói mozgalmat. 
Az erről szóló sajtótájékoztatón Csepeli Lajos, a Coop 
Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke emlékeztetett 
arra, hogy a tisztán magyar tulajdonú üzletlánc 1996 óta  
arany fokozatú támogatója a magyar olimpiai csapatnak, 
kiemelten szponzorálja a férfi vízilabda- és a női kézilab-
da-válogatottat. Elmondta, hogy május 2. és június 15. 
között az ország szinte összes települé-
sén, mintegy háromezer üzletben, ki-
helyezett szalagokra írhatják a vásárlók 
és a dolgozók a londoni olimpiára utazó 
magyar sportolókat lelkesítő jókívánsá-
gaikat. A szalagokat az olimpiai csapat 
ünnepélyes búcsúztatásán adják majd 
át. A cég a korábbi olimpikonokat sem 
felejti el. Ezt példázza, hogy a szurkolói 
program során a vásárlókat megszólít-
va, az ország 120 helyszínén, az elmúlt 
évtizedek csaknem harminc népszerű 
olimpikonja segít majd az üzenetek 
összegyűjtésében. Az akció részeként 
minden megyében, 18 kiemelt vidéki 
helyszínen, olimpikonok támogatásával 
szórakoztató programokra is sor kerül.

Borkai Zsolt MOB-elnök beszédében nagyra értékelte 
az együttműködést.
A sajtótájékoztatón részt vett Murányi László, 
a Coop vezérigazgatója, Molnár Zoltán a MOB 
főtitkára, Balogh Gábor miniszterelnöki tanácsadó, 
Karl Erik Böhn, a magyar női kézilabda válogatott szövet-
ségi kapitánya, Wichmann Tamás, Kökény Beatrix, 
Farkas Ágnes, Benkő Zoltán, Vári Attila, Szívós 
Márton, Hárai Balázs, Szamoránszky Piroska, 
Szombathelyi Tamás.

Olimpiai érdekességek – hírek  
- Münchenben, a BMW kutató- és innovációs köz-
pontjában – szél-csatornában, extrém hőhatások közt, 
viharos szélben, jégesőben – tesztelték az olimpiai 
fáklyát: a londoni ötkarikás játékok szervezői szerint az 
olimpiai láng „hordozója” gyakorlatilag mindent kibír. 
Az olimpiai láng május 10-én lobbant fel Olympiában, 
a váltófutást május 19-én, Land’s Enden indították, a 
váltó végpontja London; az Olimpiai Stadionba a július 
27-ei megnyitón érkezik meg.
- Koppenhágai próbaúton vett részt a Galamb nevű 
Airbus A319-es, amely a londoni olimpia ideje alatt 
szállít majd utasokat. A British Airways különleges fes-
téssel ellátott repülőgépét Pascal Anson angol művész 
tervezte. A légiközlekedési vállalat hamarosan további 
nyolc, hasonló külsejű repülőgépet bocsát az utasok 
rendelkezésére.
- A NOB tizedik, egyben utolsó helyszíni ellenőrzésén 
Denis Oswald, a szemlebizottság vezetője kiemelte: 

London hét évvel ezelőtt Szingapúrban nyerte el a 
2012-es olimpia és paralimpia rendezési jogát, és 
örömmel tapasztalja, hogy a vízióból valóság lett. Utalt 
rá, hogy a tesztversenyek jól sikerültek, ezeken sok 
önkéntes teljesített szolgálatot, a kulturális program-
csokor is majdnem kész.
- Az Olimpiai Legendák Térképével új arculatot kapott 
a londoni metróhálózat: 361 állomást neveztek el 
világhírű sportolókról, köztük 13 magyarról.  A térképen 
helyet kapott a teniszező Rafael Nadal, a tornász Nadia 
Comaneci, az ötszörös Tour de France-győztes Miguel 
Indurain, az 1992-es amerikai kosaras Dream Teamet 
erősített Michael Jordan és Larry Bird is.  A 13 magyar: 
Egerszegi Krisztina, Darnyi Tamás, Gyarmati Dezső, 
Kárpáti György, Bozsik József, Czibor Zoltán, 
Puskás Ferenc, Kocsis Sándor, Takács Károly, 
Balczó András, Gerevich Aladár, Kárpáti Rudolf 
és Papp László. 



- A korábban Nemzeti Sportszövetséghez (NSSZ) tartozó, idén 
a MOB nem olimpiai tagozatába tartozó sportszövetségek 
számára tartottak a MOB munkatársai gazdasági és kommu-
nikációs témában tájékoztatást, melyen a 37 tagból 30 jelent 
meg. A dr. Leyrer Richárd MOB-alelnök által vezetett meg-
beszélésen működési támogatásról, elszámolásról, sportszak-
mai stratégiáról, média-lehetőségekről, sportdiplomáciáról, 
az NSSZ dolgozóinak átvételéről esett szó.
- Magyarország bronzérmes lett az olaszországi Novarában 
rendezett, XV. kendo világbajnokság férfi csapatversenyé-
ben. A vb-n 49 ország vett részt. A tavalyi Európa-bajnok csa-
pat a későbbi aranyérmes japánoktól kapott ki, az ezüstöt a 
Koreai Köztársaság nyerte. A csapattal utazott Vadadi Zsolt, 
a Magyar Kendo, Iaido és Jodo Szövetség elnöke, az Európai 
Kendo Szövetség kincstárnoka.
- Hegedűs Anita nyerte a tekézők U18-as németországi 
világ-kupáját. A székesfehérváriak tehetség Bautzenben 
aranyérmes lett egyéniben. A versenyzőnek ez volt a második 
érme a német-országi világversenyen, ugyanis korábban 
Farkas Ádámmal, 1114 összfás teljesítménnyel, harmadik lett.
- A kínai Guangzhou-ban megrendezett amatőr gó világbajnok-
ságon Balogh Pál 6 danos versenyző, az eddigi legelőkelőbb 
magyar helyezést érte el a sportág vébé történetében. A most 
26 esztendős sportoló 2002-ben 14., 2006-ban 13., 2008-ban 
8. lett – ezzel beállította az addigi legjobb magyar helyezést,
 amit 1994-ben Göndör András ért el. Balogh 2010-ben 7. 
helyen végzett. Idén, a legutóbbi alkalomhoz hason-
lóan, mint a legjobb helyezést elérő nem távol-keleti
 versenyző, 6. helyen zárt.
- Magyar versenytáncosok sikerével zárult a nagybányai és 
a lignanói viadal is. A romániai gálán a standardtáncok kate-
góriájában László Csaba és Páli Viktória állhatott a dobogó 

legfelső fokára. Foly-
tatta jó sorozatát a 
Stefano Vidoni, Tóth 
Orsolya páros is. A 
latintáncok magyar 
bajnoki ezüstérmes 
duója legutóbb Zeven-
bergenben szerzett 
ezüstérmet, most az 
olaszországi Lignanóban megnyerte a nyílt nemzetközi
versenyt, 43 párost megelőzve.
- Szikrázó meccsek jellemezték a Papp László Sportarénában 
megrendezett nemzetközi küzdősport gálát (K1, MMA, 
profi boksz), a magyar-magyar ütközetek igazi presztízs bu-
nyót hoztak, de nem lehetett panasz a Fight Code Dragons 
világbajnoki sorozat kvalifikációs küzdelmeire sem. Az est 
főmeccsén a „Vörös Skorpió”, Alexei Ignashov ezúttal nem 
bírt a török Ali „Tornádó” Cenikkel. A díjátadásban részt vett 
dr. Leyrer Richárd, a Magyar Kick-box Szövetség elnöke, a 
MOB alelnöke is.
- A nyitrai, 5. női U19-es floorball világbajnokságon az is 
eldőlt, melyik válogatott marad az „A” csoportban. A magyar 
leányok a tornán derekasan helyt álltak, végül a norvégok
elleni 3:2-es győzelem eredményezte a csoportban maradást.
- A Québec Open nyílt világkupa egyike az 5 észak-amerikai 
állomást magába foglaló turnénak, melyet a 
kick-box világ „Grand Slam”-jeként tartanak számon. Idén 
is több mint 3000 versenyző vágott neki a küzdelmeknek 
Kanadában, köztük a Halker-KiralyTeam különítménye: Mórádi 
Zsolt, Gömbös László, Veres Richárd és Király István mester. 
Veres szuperkönnyű súlyban bronzérmet, Mórádi középsúly-
ban ezüstérmet, Gömbös váltósúlyban aranyérmet szerzett.
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Nem olimpiai sportági tagozat hírei

A május elsejei, 3. Samsung Olimpiai 
Zöld Fesztiválra 3030-an neveztek; a 
Budapest Sportiroda és a Sportaktív 
SE szervezésében terepfutás, túra 
és hegyikerékpározás várta a spor-
tolókat.
A rajtot ellövők közt volt többek 
közt Molnár Zoltán, a MOB főtitkára 

és dr. Facskó István, a Samsung Eletronics Magyar Zrt. 
elnöke. A sporteseményre ellátogatott közel 120 gyermek a 
magyarországi SOS Gyermekfalvakból. A programban olim-
piai bajnokokkal labdarúgás, a X. Buda Maraton hegyikerék-
pár-verseny, dombfutás is szerepelt. A futók között volt öt 
magyar olimpiai fáklyavivő is. 
„Óriási szabadidősport-esemény ez a fesztivál. Örvendetes, 
hogy a Nemzetközi és a Magyar Olimpiai Bizottságnak is az 
egyik legjelentősebb partnere a Samsung, ami a verseny-
sport támogatása mellett a szabadidősportra is nagy hang-
súlyt fektet. A résztvevők jelentős része gyermek, akik kedvet 
kapnak egy-egy ilyen esemény kapcsán a sporthoz. Voltak 
itt olimpikonok: Martinek János és Fábián László öttusázó, 

Kovács Ági úszó, Virág Lajos birkózó, akik példaképül szolgál-
nak a fiataloknak. A MOB részéről többen is hozzátettek a 
rendezvényhez: Facskó Istvánnal együtt rajtoltattuk a futókat, 
majd magunk is lefutottuk a 7 kilométeres távot; Besenyei 
Péter látványos műrepülő-bemutatót tartott. A környezet, 
a Hármashatárhegy önmagában teljes felüdülést jelent” 
– foglalta össze Molnár Zoltán.

Szabadidősport: Rekordlétszám a 3. Samsung Olimpiai Zöld Fesztiválon! 

www.mob.hu
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Több mint hatszázezren sportoltak a Kihívás Napján
Közel 700 ezren vettek részt 
május  23-án az ország leg-
nagyobb szabadidősport-
rendezvényén, a 22. kihívás 
napján, melyen több mint 
hárommillió kétszázezer 15 
perces sportaktivitást telje-
sítettek az idei résztvevők. 
A csatlakozók országszerte 
összesen 48 044 425 per-

cig sportoltak.
„Rendhagyó Kihívás napja az idei, ugyanis 2012-ben úgy bonyolít-
ja le a Magyar Szabadidősport Szövetség, és a helyi szervezetek 
a rendezvényt, hogy a szabadidősport tagozati szinten bekerült 
év elején a Magyar Olimpiai Bizottság ernyője alá. Bízom benne, 
hogy ezáltal nagyobb figyelmet kap a „Sportol az egész ország” 
ügye, ami pozitív hozadéka lehet az új sportirányításnak. Sok-
féle mozgásfajta lesz az idei Kihívás Napján is, kedvére válogat- 
hat mindenki” – mondta az eseményt megelőzően Monspart 
Sarolta, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke.

www.mob.hu

Megalakult az FMSSZ, kuponakció London előtt
- Az idei év nemcsak a londoni paralimpia miatt mozgalmas 
a Magyar Paralimpiai Bizottság életében. A sporttörvény 
rendelkezései következtében bekövetkezett változások az 
MPB-t is érintették, miután a szervezet elveszítette korábbi 
köztestületi státuszát, és 2012-től a MOB tagszervezeteként, 
sportszövetségi jogosultságokkal, a MOB fogyatékos tagoza-
tának tagjaként végzi munkáját.
- A gazdasági változások az MPB tagszervezeteit is érintették. 
A hatékonyabb és költségtakarékosabb működés érdekében 
március elején a Magyar Parasport Szövetség és a Magyar 
Látássérültek és Mozgáskorlátozottak Sportszövetségének 
egyesüléséből megalakult a Fogyatékkal élők Magyarországi 
Sportszervezeteinek Szövetsége (FMSSZ), amelynek elnöke, 
Gódor László lett, aki az egyesülésig a parasport szövetség 
irányítója volt.
- Áprilisban vérképelemző berendezést vásárolt az MPB, 
melyet ki is helyezett a TF Egészségtudományi Tanszékére, ahol 
külön labort rendeztek be a paralimpikonok sportegészségü-
gyi vizsgálatainak elvégzésére. Az egyetemen lehetőség van 
már a kerekesszékes sportolók terheléses szívultrahang-vizs-
gálatának az elvégzésére, egy kézzel tekerhető szobakerékpár-

nak köszönhetően. A 
mindössze 14 kg-os 
vérképelemző pedig 
a fülből vagy ujjból 
levett csöppnyi vér 
segítségével két perc 
alatt pontos és átfogó 
képet ad a sportolók 
edzettségi és egészségügyi állapotáról. A berendezést a ter-
vek szerint az edzőtáborokba is magukkal viszik sportolóink.
- Pont 100 nappal a paralimpia előtt, május 21-én indult az MPB 
új együttműködő partnerének, a TESCO-nak a kupongyűjtő 
akciója, amely 50 napig tart. Az áruházlánc több mint kétszáz 
magyarországi üzletében, az akció idején minden vásárlónak 
lehetősége lesz a pénztáraknál 200 forintért kupont venni, és 
ezzel az összeggel támogatni paralimpikonjaink felkészülését 
Londonra. Az akció reklámarca Gyulay Zsolt, korábbi kajakos 
olimpiai bajnok, a MOB elnökségének tagja és Sors Tamás, 
a pekingi paralimpián 100 m pillangóúszásban világcsúccsal 
aranyérmes klasszis. Az ő plakátképeik az összes TESCO-ban 
láthatók lesznek az akció alatt. 

Egyetemi, főiskolai és diáksport, sportiskolák a MET szakmai fórumán 
Egyetemi, főiskolai és diáksport szakmai fórumot szervezett 
a Magyar Edzők Társasága (MET). A konferencián isko-
laigazgatók, közoktatási, felsőoktatási és sportszakemberek, 
testnevelők és edzők vettek részt; megjelent Balogh Gábor 
miniszterelnöki tanácsadó is. Az esemény rendezésében 
a MOB mellett a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövet-
ség (MEFS), a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) és a 
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) is 
közreműködött.
Köpf  Károly MET-főtitkár elmondta, miután a sportot érintő 
strukturális átalakulások értelmében a MOB-hoz került több 
szakmai tagozat – így az egyetemi, főiskolai és diáksport 
területe is –, a MET  a jövőben a versenysportban, olimpiai 
sportágakban érdekelt edzőknek szóló konferenciák mellett 
más témában is fórumokat kíván rendezni. 
Lehmann László, a MOB sportiskolai pro-
gramigazgatója az oktatásügy és az iskolai 
sport kapcsolatáról beszélt. Vázolta a MOB 
szervezeti felépítését, a MOB és a diáksport 
kapcsolatát. Utalt arra, hogy az olimpiai 
bizottság alapszabálya iránymutatást ad a 
hazai utánpótlás-nevelés feladatait illetően. 
Elmondta, hogy május elsejétől a Nemzeti Sport Intézet ál-
tal koordinált utánpótlás-nevelési programok munkatársai 
átkerültek a MOB-hoz, ahol programigazgatóság keretein 
belül dolgoznak tovább. Kitért a diáksporttal, sportiskolák-
kal kapcsolatos jogi és tartalmi szabályozásra, az iskolai test-
nevelésre, a szakmai képesítési követelményekre, a sportköri 

foglalkozásokra. Dr. 
Füzi Ákos, a Sportért 
Felelős Államtitkárság 
főosztályvezetője az 
állami sportirányítás 
és az iskolai sport 
kapcsolatáról, a sport-
iskolai rendszerről, az 
akadémiai rendszer-
ről, a MOB Olimpiai Életút programjáról beszélt. Utalt a 
2010-es kormányprogramra, mely határozott célokat fogal-
mazott meg a sportot illetően. 
Az egyetemi és főiskolai sport helyzetéről dr. Kiss Ádám 
professzor, a MEFS és a BEAC elnöke tartott előadást, a diák-

sportról Szlatényi György főtitkár. Mint 
hangsúlyozták, 2011-ben új kormányzati 
célok jelentek meg, melyek új lehetőséget, 
kitörési pontot jelenthetnek, 2012-től pedig 
a MOB szakmai tagozataként való működés 
hozhat változást; a tagozat vezetője Dr. 
Tóth Miklós, a SE-TSK dékánja, a MOB alel-
nöke. A testnevelő tanár iskolai diáksport-

ban betöltött szerepéről Varga András, a Testnevelő Tanárok 
Országos Egyesületének alelnöke, a hallgatói önkormányzat 
és a sport felsőoktatásban betöltött szerepéről Simon Gábor, 
a MEFS HÖOK által delegált elnökségi tagja tartott előadást; 
nemzetközi kitekintést a SE-TSK stratégiai és nemzetközi 
igazgatója, Dr. Kozsla Tibor adott.

Fogyatékkal élők sportja, paralimpiai hírek: 

Fotó: Beliczay László/MTI
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MOB Hírlevél – a Magyar Olimpiai Bizottság kiadványa
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Fotó: Beliczay László/MTI

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) korábbi elnöke, Schmitt Pál, 
Budapesten született 1942. május 13-án. Felesége Makray Katalin, 
az 1964-es tokiói olimpián, felemás korláton ezüstérmet szerzett 
tornász. Három lánygyermekük és hat unokájuk van.
A párbajtőrvívó első ötkarikás aranyérmét Mexikóvárosban nyerte 
csapatban, 1968-ban – B. Nagy Pállal, Fenyvesi Csabával, Kulcsár 
Győzővel és Nemere Zoltánnal.  A ’72-es müncheni olimpián sikerült 
megismételnie a győzelmet Erdős Sándorral, Fenyvesi Csabával, 
Kulcsár Győzővel és Osztrics Istvánnal. 1970 és ’71-ben csapatvi-
lágbajnok lett; ’71-ben egyéniben is világkupa-győzelmet aratott. A 
versenysporttól 1977-ben vonult vissza.
1983-tól a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tagja, négy évig 
alelnök, ’99-től protokollfőnök. 2007 áprilisában, Jacques Rogge, 
a NOB  elnökének felkérésére vette át az ENSZ környezetvédelmi 
díját. Az Olimpikonok Világszövetségének elnöke, madridi és berni 
nagykövet. 2003. és 2007. között a Fidesz - Magyar Polgári Szövet-
ség egyik alelnöke. 2004. és 2010. között az Európai Parlament 
tagja, 2009-10-ben egyik alelnöke. 2010. május 14-től augusztus 
5-ig az Országgyűlés elnöke; 2010. és ’12. között a Magyar Köztár-

saság elnöke; 2010. augusztus 
5-én lemondott MOB-elnöki 
pozíciójáról.
1989-től vezette a MOB-ot, 
1985. és ’90. között a Magyar 
Olimpiai Akadémia Tanács-
ának elnöke. 2010. novem-
ber 20-án Borkai Zsolt MOB-
elnökké választása mellett a 
szervezet tiszteletbeli elnöke 
lett. 20 éves irányítása alatt a magyar csapat 5 olimpián 37 arany-, 
33 ezüst- és 25 bronzérmet nyert.  
Jacques Rogge-nak a felkérésére Schmitt Pál irányítja majd a NOB kül-
döttségét az ENSZ brazíliai Környezetvédelmi Világkonferenciáján. A 
NOB Sport és Környezetvédelem bizottságát 1995-ös megalakítása 
óta irányítja. Az ünnepeltet az Európai Olimpiai Bizottság elnöke, 
Patrick Hickey is köszöntötte, az elismerést az Olimpiai Bajnokok 
Klubjának májusi ülésén vette át.

Schmitt Pál 70 éves

Az 59. Olimpiai Vándorgyűlés résztvevőit az Olimpia és Nevelés, 
valamint a Magyar Öttusasport kiállítások fogadták a Szent Imre 
Gimnáziumban. A Grosics Gyula sportiskola kulturális műsorral 
köszöntötte  az olimpiai körök, iskolák képviselőit és az olimpiko-
nokat. Az eseményen megjelent többek közt Köteles Erzsébet 
tornász, a tőröző Rejtő Ildikó, Dömölky Lidia és Juhász Katalin, 
Hámori Jenő vívó, Varga János birkózó, Gedő György ökölvívó és 
Németh Ferenc öttusázó bajnok. A jelenlévők megemlékeztek Al-
bert Flóriánra, a Nemzet Sportolójára, Menczel Iván labdarúgó és 
Rusorán Péter vízilabdázó olimpiai bajnokokra, Rózsavölgyi István 
többszörös világrekorder futóra.
Hoffmann Tamás  polgármester elmondta, a kerület alapvető célja 
a sportolás lehetőségeinek biztosítása. A testi nevelés fontosságát 

– mint Párdányi Miklós igazgató kiemelte – a Szent Imre Gimnázi-
umot  száz éve alapító ciszterci rend is kihangsúlyozta. Pécsi Gábor 
közreműködésével a magyar öttusasport  sikereivel ismerkedhettek 
meg a résztvevők; Kiss Mihály igazgató a Grosics Gyula iskoláról, Gál 
Ágota biatlonedző az első téli ifjúsági olimpiáról tartott előadást.  
Jakabházyné Mező Mária főtitkár és Takács Ferenc professzor, MOA-
tanácstag elismeréseket adott át. Tiszteleti érmet kapott Dr. Bödő 
László, a Pécs-Baranyai Olimpikonok Klubja elnöke, Balássy László, 
a MOB technikai munkatársa és  Révész László, az Ipolysági Olimpiai 
Baráti Kör  vezetője. Tiszteleti jelvényt kapott Jocha Károly és 
Riersch Tamás újságíró; oklevelet vett át Hoffmann Tamás és 
Párdányi  Miklós. Hajnisné Anda Éva igazgatóhelyettes Csik-díjat 
adott át Mező Máriának. 

A Magyar Olimpiai Akadémia 59. Vándorgyűlése a Szent Imre Gimnáziumban 

A hagyományokhoz híven áprilisban is köszöntötték a kerek születés-
napjukat ünneplő legendás sportolókat a Magyar Olimpiai Bizottság-
ban. A MOB elnökétől, Borkai Zsolttól fogadta a gratulációkat a két 
70 éves tokiói olimpiai bajnok: dr. Bodnár András vízilabdázó és dr. 
Hammerl László sportlövő, a 75 esztendős Horváth Zoltán, római 
aranyérmes vívó. A 85. életévét betöltő Benedek Gábort, aki Helsinki-
ben az öttusázók dobogójának állhatott a tetejére, testvére Ferenc 
helyettesítette. A 75 éves Ágoston Judit, a tokiói olimpia aranyérmes 

vívója valamint a helsinki 
játékok úszóbajnoka, a 85 
éves Székely Éva nem tudott 
megjelenni az ünnepségen, ők 
a későbbiek folyamán kapják 
meg az emléklapot. Hammerl 
László és Székely Éva a Nemzet 
Sportolója cím kitüntetettje.

Születésnapi köszöntők

Fotók: Doba István, Jocha Károly

A MOA meghívására 
22 iskola vezetője 
vett részt azon a 
t a n á c s k o z á s o n , 
melynek központi 
témája az iskolák 
támogatása volt. A 
tanév végéig 2 millió 

forint kerül elosztásra 20.000-190.000 Ft összegben. Az elosztásnál 
a MOA Tanácsa a tanulóknak az olimpiai programokban való ak-
tivitását vette figyelembe. Szeptember-decemberre újabb, összesen 

1 milliós segítség jut a nehéz helyzetben lévő iskolákhoz. Fő cél, 
hogy minél több eseményen találkozhassanak a diákok; alapfeladat 
a dr. Mező Ferenc szellemi diákolimpiára való nevezés. Az október 
15-ig történő elszámolás az alapfeltétele az őszi támogatásnak, 
mellyel február 15-ig számolhatnak el az intézményvezetők. 
Mező Mária főtitkár bemutatta a legújabb olimpiai iskola, az újpesti 
Bene Ferenc Testnevelés Tagozatos Iskola igazgatóját, Miskolczi 
Erzsébetet, aki 350 gyermek olimpiai neveléséről gondoskodik. 
Győr Béla és Ali Csilla táborvezetők a csopaki olimpiai tábor (július 
2-7.) programjáról tájékoztattak. A táborba a szomszédos országok 
magyar nyelvű középiskoláit is meghívták.  

Tanácskoztak az olimpiai iskolák igazgatói 



A Magyar Olimpiai Bizottság Támogatói

 

 

Berki Krisztián tornász:

„Egyelőre még nem tudtam 
felfogni, hogy hatszoros
Európa-bajnok vagyok, 
hihetetlen számomra. 
Úgy érzem, ez óriási erőt ad, 
és ez a lendület kitart az 
olimpiáig.”

Cseh László úszó:

„Londonban önmagamat
 túlszárnyalva a legjobb 
szeretnék lenni! Az Eb után 
magabiztos vagyok, jó úton 
haladunk, remélem, a végét 
sem rontjuk el…”

Fotó: Kovács Anikó/MTI

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

Fotó: Kovács Tamás/MTI


