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Tisztelt MOB-tagok, kedves Olimpikon-társaim, Barátaim! 

 

 
Egy olimpikon életében a sportpályafutásának befejezését követően mi lehet megtisztelőbb 

annál, mint hogy a magyar olimpiai mozgalom részére programot hirdessen és ajánlatot tegyen 

a Magyar Olimpiai Bizottság vezetőjeként megvalósítani kívánt közös munkára, a magyar sport 

sikeressége és a magyar olimpiai mozgalom jövője érdekében. 

 
A magyar sport történelmi lehetőséget kapott 2010-ben azzal, hogy a kormányzat a sportot 

stratégiai ágazatnak hirdette meg. A magyar sport nemcsak társadalmi szerepében rendkívüli, 

de történelmi erőt mutat, ezért stratégia ágazattá nyilvánításával és elismerésével mélyen 

egyetértek. Ennek okán a MOB kereti között a jövőben is feladatunk lesz a kormányzati 

sportirányítással az egymás munkáját kiegészítő együttműködés. 

 
Hiszem és vallom, hogy a sporttörvényben és az alapszabályunkban rögzített 

alaptevékenységünk mellett tovább kell gondoznunk az elmúlt évek értékes MOB 

kezdeményezéseit és a magyar sport tradícióra építve, a világ hat legrégebben megalapított 

nemzeti olimpiai bizottságához és - Kemény Ferenc személyes szerepvállalásán keresztül - a 

NOB alapító tagországához méltóan továbbra is tevékeny szerepet kell vállalnunk mind a 

magyar, mind a nemzetközi sportéletben. 

 
 

 
I. ÉPÍTSÜK ÚJJÁ A KÖZÖSSÉGÜNKET! 

 
Ma már a legnagyobb egyéni sportsikerek mögött is komoly csapatmunka áll, ezért a sportolóink 

eredményessége érdekében nekünk magunknak is példát kell mutatnunk a minőségi munka, a 

szorgalom, összetartás és az elkötelezettség terén. Eljött az ideje, hogy rendezzük sorainkat és 

frissítsük céljainkat. Uralkodjon ismét béke és sportbarátság a köreinkben, de legyünk egyúttal 

eltökéltek az aktív munka, a minőség, és nem utolsó sorban a hölgyek sportvezetői 

szerepvállalása iránt. 

 
Ne a MOB vagy annak egyes tisztségviselői legyenek sikeresek, hanem a sportolóink és a 

sportági szövetségeink. A MOB eredményessége csak a sportági szövetségek által képviselt 

sportágak és versenyzők sikere alapján értelmezhető. Ha ők nem eredményesek, akkor a MOB 

sem tud az lenni. 

 
Gondoljuk közösen újra a tagsági reformot a szükséges hatékonyságnövelés, de egyúttal az 

értékeink megőrzése mentén. Az éves rendes közgyűlésünk legyen a magyar olimpiai mozgalom 

ünnepe. Képzeljük el a Gesztenyés-kertet és a Kongresszusi Központot, amint a parkban a 

gyermekek a bajnokaink élménybeszámolóit hallgatják, játszanak, különböző sportokat 

próbálnak ki, míg mi az üléstermi hivatalos programot követően a délutánt 

műhelybeszélgetésekkel, sportszakmai programokkal, vagy akár csak sportbaráti találkozókkal 

töltjük. Együtt a múlt, a jelen és a jövő bajnokai, valamint a sportszakembereink és sportvezetőink, 

sportújságíró barátaink. 
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II. KONCENTRÁLJUNK A JÖVŐRE, SZÉLESÍTSÜK A SPORTÁGI BÁZIST ÉS 

TŰZZÜK ZÁSZLÓNKRA A SPORTÁGAINK KÖZÖTTI ESÉLYEGYENLŐSÉGET! 

 
Hatalmas lehetőségeket tartogat és egyben komoly felelősséggel jár a MOB és a nemzetközi 

olimpiai mozgalom unikális kapcsolata, mind a szakmaiság, mind a MOB anyagi stabilitásának 

további erősítése tekintetében. 

 
Záruljon végre le a régóta alakuló MOB versenysport stratégia elkészítése és Veletek együtt 

kezdjük el annak végrehajtását a kiválasztástól kezdve az olimpiai aranyéremig. 

 
Alkalmazkodjunk a jelenlegi és a jövőbeni olimpiai sportágak közötti komoly versenyhez. 

Támogassuk tovább a tradicionálisan eredményes sportágainkat és minden szakmai, anyagi, és 

erkölcsi támogatást adjunk meg a bajnokokat eddig nem adó sportágaknak, hogy ők is 

részesüljenek a magyar sport sikereiből. A Tokióban erőset villanó hegyikerékpár, triatlon, 

vitorlázás mellett a MOB minden erejével, a saját forrásainak célzott becsatornázásával mind 

szakmailag, mind erkölcsileg, mind anyagilag nyújtson kezet a több mint egy tucat, gyakran a 

mindennapi túlélésért küzdő, nem kiemelt sportágnak, mert ezeknek nélkülözhetetlen szerepe 

van a jelen és különösen a jövő gyermekeink aktív sportolásba történő bevonásában. Feladatunk 

és felelősségünk egyben, hogy a fiatalok számára elérhető, ma már igen számos időtöltési 

lehetőség közül a magyar sport vonzó, érvényes, és nem utolsó sorban biztonságos ajánlatot 

adjon a gyermekeknek és az őket nevelő családoknak. 

 
Álljon előttünk kiváló és követendő példaként a rövidpályás gyorskorcsolya fantasztikus fejlődése 

és eredményessége. A hazánkban szinte a semmiből létrehozott fiatal sportág Kósa Lajos elnök 

úr vezetésével megszerezte a legelső téli olimpiai aranyérmünket. A Bánhidi Ákos által irányított 

short track csapat képes volt a fantasztikus áttörésre, sikerük a modernizáció, a szemléletváltás 

és a legmagasabb szintű szakmai munkára épül. Egyúttal tiszta szívből kívánom a Pekingi Téli 

Olimpiai Csapatnak a terveik megvalósulását és a dicsőséges hazatérést! 

 

 
III. SPORTSZAKMA MINDENEK FELETT, JÁRULJUNK HOZZÁ EGY EGYEDÜLÁLLÓ 

ÉS VILÁGRASZÓLÓ MAGYARORSZÁGI SPORT VONATKOZÁSÚ TUDÁSBÁZIS 

MEGTEREMTÉSÉHEZ 

 
A magyar sport négy pilléren nyugszik: a tehetség, a tudás, a szorgalom és az elhivatottság 

szilárd oszlopain. Meggyőződésem, hogy a MOB-nak az alaptevékenységén túlmenően ott kell 

segítenie a magyar sportolókat, sportszakembereket és sportszervezeteket, ahol ők valamilyen 

okból pusztán önerőből talán nehezebben boldogulnak, vagy ahol a nemzetközi olimpiai 

családban elfoglalt különleges helyzetéből fakadóan erre csak a MOB-nak van lehetősége. 

 
Alapvetően azt képviselem, hogy a sportolói sikerekhez a sportági szövetségekben, az azokon 

belüli egyes műhelyekben van meg a legtöbb szaktudás, azonban a MOB-nak szerepet kell 

vállalnia abban, hogy a győzelemhez vezető utolsó néhány százalék elérésében segíteni tudjon. 

 
E körben az alábbiakat javaslom megfontolásra: 

 
- A MOB szervezett keretek között, előre lefektetett stratégia mentén álljon a sport 

világában generálódó nemzetközi tudás Magyarországra transzferálásának élére. A 

nemrég véget ért I. Nemzetközi Kosárlabda Konferencia (Pécs) vagy a tavaly őszi IV. 
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Sport és Innováció Nemzetközi Konferencia (Budapest, Balatonboglár) ékes példái 

annak, hogy oktatási intézményeink, sportakadémiáink, műhelyeink önmaguk is 

boldogulnak, de a MOB számára elérhető nemzetközi kapcsolatokat felhasználva, a 

nemzetközi olimpiai mozgalom legnevesebb szakértőinek meghívásával még többre 

leszünk képesek pl. sportorvosi, dopping, sportmenedzsment, eseményszervezés tárgyú 

előadások, konferenciák szervezésével vagy a sportági szövetségek és a magyar olimpia 

család más tagjai, partnerei által szervezett ilyen rendezvények előadói körének 

bővítésével. 

 
- Hozzunk létre egy intranet alapú kommunikációs csatornát a sportági szakszövetségeink 

és a sportszakembereket tömörítő partnereink felé (edzők, sportpszichológia, dietetika, 

erőnléti szakemberek), amelyen keresztül díjmentesen hozzáférhetővé tesszük a NOB 

könyvtárát (!), a NOB filmes archívumát (!), és a MOB által biztosított sajtófigyeléssel a 

sporttudományok legaktuálisabb szakcikkeit. 

 
- Segítsünk bevonni a magyar, ill. a regionális technológiai vállalatokat, kutatóközpontokat 

a sportolóink technikai felkészítésébe. Ha pl. egy magyar kajakos vagy vitorlázó hajót 

fejleszt, mindkettőhöz szükség lesz áramlástani vizsgálatokra. Sokszor a sporteszközöket 

külföldről kell megvenni és tudjuk jól, hogy a gyártó országának sportolói gyakran 

elsőbbséget élveznek minőségben, szállítási határidőkben és sokszor az árakban is. 

 

 
IV. ERŐSÍTSÜK MEG A SPORTDIPLOMÁCIAI JELENLÉTÜNKET. ADJUNK A 

KORÁBBIAKNÁL TÖBB LEHETŐSÉGET FIATALJAINKNAK ÉS A HÖLGYEKNEK 

A TEHETSÉGÜK KIBONTÁSÁRA! 

 
A nemzetközi sportdiplomáciai jelenlétünk nem lehet öncélú, az csak akkor mondható 

hasznosnak, ha abból a magyar sport közvetlenül vagy közvetetten profitálni tud. Ennek mércéje 

többrétű. Már az is sportdiplomáciai siker, ha az arra érdemes fiatal szakembereink a MOB 

segítségét is felhasználva el tudnak helyezkedni a NOB, EOC vagy a nemzetközi szövetségek 

irodáiban, ill. feladatot tudnak kapni ezek bizottságaiban. Siker az is, ha egy-egy sportvezetőnket 

fel tudjuk készíteni és támogatni tudjuk a kiszemelt európai vagy nemzetközi sportszövetségi 

tisztség elnyerésében. De az is siker, ha egy magyar médiamunkatársnak segíteni tudunk abban, 

hogy munkája során hozzáférjen a NOB olimpiai mozgóképanyag archívumához, vagy ha 

támogatni tudunk egy-egy sportolónkat, aki pl. valamelyik NOB szponzornál akarna külföldi 

munkakarrierbe kezdeni. 

 
Mindannyian megtapasztaltuk a múltban, hogy a magyar sport történelmi sikereihez, nemzetközi 

súlyához mérten le vagyunk maradva a sportdiplomáciai jelenlét tekintetében. Ez pedig gyakran 

abban ölt testet, hogy milyen jó lenne még egy edzőt, sportpszichológust, fizioterapeutát 

akkreditáltatni tudni a sportolóink mellé, őket az olimpiai faluban elhelyezni, a faluban még néhány 

helyiséget kapni, hogy a versenyzők és a sportszakemberek kényelmesebben férjenek el, vagy 

éppen csak elérni, hogy az edzőknek ne a TV-ből kelljen követniük a versenyzőiket. De a 

sportdiplomácia akár egy óvás elbírálása vagy egy játékvezetői delegálás mikéntje okán is a 

javunkra tudja billenteni a mérleget. 

 
A NOB közel 30 szakmai bizottságában több tucat nem NOB tag sportvezető dolgozik, magyar 

nincs köztük. A NOB svájci központjában nem dolgozik magyar munkatárs. Majdnem hasonló a 

helyzet az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) bizottságaival, bár itt egy magyar tagot fel tudunk 

mutatni. 
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A nemzetközi sportági szövetségek csúcsvezetésében alig van magyar, de középvezetők, 

versenybírók, versenyrendezők tekintetében sem állunk jól. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy 

bőven van terünk a fejlődésre és a MOB-nak ebben vezető szerepet kell vállalnia. 

 
Tisztelt Tagtársaim! Az általatok képviselt sportolókkal, sportági szövetségekkel, a Külgazdasági 

és Külügyminisztérium Sportdiplomáciai Főosztályával, ill. a Testnevelési Egyetem 

sportdiplomáciai képzésének prominenseivel és más érdekeltekkel együttműködve meg tudjuk 

határozni a kitörési pontokat és a cél eléréséhez szükséges eszközöket. Feladatunk - a holland 

olimpiai bizottság mintájához hasonlóan - a sportdiplomáciai képzéseinkből kikerülő vagy az 

egyes sportági szövetségekből érkező fiatalok előre meghatározott stratégia mentén történő 

nemzetközi „felépítése” és bejuttatása a nemzetközi sportszervezetekbe. Ha a NOB, az EOC, ill. 

a nemzetközi sportági szövetségek szintjén bizottsági üresedés, vagy akár tisztújítás várható, 

Magyarország legyen mindig ott megfelelően motivált és felkészített jelöltek delegálásával. 

 
Meggyőződésem, hogy a MOB elnökének és elnökségének súlya van akkor, ha pl. egy 

nemzetközi sportszövetség áll tisztújítás előtt és a magyar jelölt, jelöltek pályázata támogatást 

igényel. Hasonló a helyzet a nemzetközi sportesemények hazai megrendezésével kapcsolatos 

pályázatok terén. A MOB-nak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy e körben is 

kompetens partnerként segítse a magyar sportvezetőket, sportági szövetségeket és a 

kormányzat munkáját. 

 

 
V. BECSÜLJÜK MEG MÉG JOBBAN A SPORTOLÓINKAT ÉS A 

HAGYOMÁNYAINKAT! 

 
A magyar olimpiai család abban az üdvös helyzetben van, hogy mind a társadalom, mind a 

kormányzat komolyan megbecsüli a sikeres sportolókat és sportszakembereket. 

 
Őrizzük tovább az olimpia lángját, védjük meg az olimpiai eszmét, és továbbra is a „tisztességes 

játék az egyetlen út” elve mentén haladjunk. 

 
Sportolói életút program 

 

A munka világa ma már alapvetően a specializációról és az akár évtizedes graduális és 

posztgraduális tanulmányokat követő munkába állásról szól. Mindannyian tapasztaljuk, hogy a 

sportolói pályát követően sokszor még a bajnokainknak sem könnyű megtalálni a helyüket a civil 

életben, hát még a sportba gyakran ugyanannyi időt és odaadást fektető más versenyzőinknek. 

Az olimpikonjaink egy igen széles köre nem részesül sem olimpiai életjáradékban, sem a 

bajnokoknak járó egyéb juttatásban, holott a teljes fiatalságukat a sportra szánva állítottak a 

magyar társadalom elé a sikerre, fejlődésre motiváló példát. 

 
Ezért szintén időszerű és nemes feladatunk a sportolói életút program aktiválása, amelynek 

keretében központi kormányzati, közigazgatási, helyi önkormányzati és vállalati partnereink 

segítségével alkalmassá kell válnunk arra, hogy akár hosszabb sérülések idejére, de 

mindenképpen a sportolói pálya végeztével, a felsőoktatási karrierirodákhoz hasonló szervezett 

keretek között, lehetőségeket tudjunk adni a sportolóinknak arra, hogy könnyebben tudjanak 

beilleszkedni a munka világába. Mindezt ösztöndíj programmal, sport coach-ok, ill. mentorok 

felkutatásával és bevonásával is segíteni tudjuk. Megérdemlik a sportolóink. 
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Magyar Olimpikonok Társasága 
 

A Nyári Olimpiai Játékokon átlag 160, míg a Téli Olimpiai Játékokon átlag 15 magyar sportoló 

vesz részt hazánk képviseletében, amely azt jelenti gyors számolással, hogy az elmúlt 60 évre 

visszatekintve Magyarország jelenleg mintegy 2.200-2.600 fő olimpikonnal büszkélkedhet. A 

nagy többség, mintegy 90% azonban sem nem olimpiai érmes, sem nem helyezett, ezért nevük 

sokszor érdemben ismeretlen marad a szélesebb nyilvánosság előtt, pedig a modernkori Olimpiai 

Játékokra kijutni, kvalifikálni már önmagában is világra szóló eredmény, a társadalmunk számára 

hatalmas példa. 

 
Megítélésem szerint ennek okán is régóta adósai vagyunk sportolóink felé a Magyar Olimpikonok 

Társasága megalapításának kezdeményezésével, amely az Olimpikonok Világszövetsége, azaz 

a World Olympians Association mintájára épít kohéziót közöttük, megbecsülést irántuk, és a 

nemzetközi olimpiai mozgalom eszközeit is bevonva szervezetten segít. Sőt, ha támogatást nyer, 

a Magyar Olimpikonok Társaságát ki lehet bővíteni azon sportszakemberekkel is, akik az olimpiai 

csapatok tagjaként hazánk hírnevét öregbítették, ill. munkájukkal a magyar sportolók sikereit 

segítették. Ezzel Magyarország valaha volt legnagyobb sportolói közösségét tudnánk létrehozni, 

amely hatalmas erőt és hiteles, követendő példát lenne képes felmutatni a 15 milliós magyarság 

számára. 

 
Magyar Olimpiai Múzeum 

 

Talán kevésbé állami és történelmileg is inkább MOB feladat az önálló Magyar Olimpia Múzeum 

létrehozása. Kötelességünk biztosítani, hogy a 127 éves magyar olimpiai mozgalom ereklyéit 

megfelelő körülmények között át tudjuk menteni a jövő generációi részére. Megválasztásom 

esetén a múzeumra vonatkozó koncepcióterv kidolgozásában kifejezetten számítanék a Magyar 

Olimpiai Akadémia és a magyar olimpiai család más illetékes tagjainak szaktudására, 

tapasztalatára. 

 
Saját tulajdonú MOB székház 

 

A lengyel olimpiai bizottság által megvalósított székházprojekt mintájára mi is tűzzük ki célként, 

hogy a kormányzattal együttműködve saját tulajdonú MOB székházat tudjunk létrehozni, 

amelyben a MOB irodái mellett helyet kapnának a sportági szövetségek és a magyar olimpiai 

család más tagjainak rendezvényeit is kiszolgáló konferenciatermek, közösségi terek is. 

 

 
VI. ŐRIZZÜK MEG AZ OLIMPIARENDEZÉS ÁLMÁT, LEGYEN BUDAPEST A KÖZÉP- 

EURÓPAI RÉGIÓ OLIMPIAI FŐVÁROSA! 

 
Olimpiarendezés 

 

Az olimpiai rendezés álmától nem akarjuk megfosztani a hazánkat, a MOB-nak pedig kiemelt 

szerepe van az elengedhetetlen társadalmi konszenzus és a nemzetközi kapcsolatrendszer aktív 

kialakításában, formálásában. Legyen a végső célunk egy hazai rendezésű Olimpia! Ugyanakkor 

a jövőbeni olimpiarendezési pályázatoknál a korábbinál is fontosabb lesz, hogy idegennyelveket 

beszélő, a sportdiplomáciában jártas magyar „követek” tevékenykedjenek a NOB, EOC, és a 

nemzetközi sportági szövetségek berkeiben, mivel a korábban megszokott pályázati rendszer 

helyett a jövőben alapvetően egy informális jellegű konzultációs folyamat eredményeként 
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kerülnek kiválasztásra az Olimpiát rendező városok. Aki pedig nincs már jó előre beágyazódva 

ezen szervezetek szövetében, az menthetetlenül le fog maradni. 

 
Európai, ill. nemzetközi sportági szövetségek Budapestre költöztetése 

 

Ugyancsak fontos feladatunkként tekintek arra, hogy a MOB a saját kapcsolatrendszerével 

kiemelten segítse az európai, ill. nemzetközi sportági szövetségek székhelyének, központi 

irodáinak Magyarországra hozatalát. Használjuk ki a kormányzat ezzel kapcsolatos nyitottságát 

és a magyar adórendszer által ezen szervezetek részére biztosított lehetőségeket. Legyen 

Budapest a közép-európai régió olimpiai fővárosa! 

 

 
VII. BŐVÍTSÜK ANYAGI ERŐFORRÁSAINKAT! 

 
Noha a MOB országos közfeladatokat ellátó köztestület és a sporttörvény alapján egy sor feladat 

ellátására törvény alapján köteles, nem várható el az államtól, hogy a magunk által vállalt 

többletfeladatok finanszírozásában is részt vegyen. 

 
Meggyőződésem, ha minőségi tartalmat, megfelelő ajánlatot teszünk a partnereink felé, akkor a 

MOB különleges helyzetét, ill. egyedülálló márkaerejét felhasználva bőven van terünk az önálló 

anyagi forrásaink gyarapítására. 

 
A közelmúltban tájékozódtam a témában és mind a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, mind az 

Európai Olimpiai Bizottság nyitott a nemzeti olimpiai bizottságok programjainak célzott 

támogatására, ha az olimpiai mozgalmat szolgáló értékes projektekről van szó, legyen az sportági 

vagy sportágakon átívelő tudásbázis építés, sportolói ösztöndíj rendszer, az olimpia mozgalom 

közelebb vitele a fiatalsághoz, vagy akár konkrét gépjármű, ill. más eszközbeli támogatások. 

Ezeket kifejezetten a magyar sportági szövetségek és szakmai műhelyeik előnyére fogjuk 

hasznosítani. 

 
Hasonlóan pozitívan látom a vállalati partnerekkel folytatott együttműködés kiterjesztésének 

lehetőségét. Köszönhetően elődeink és a jelenkor munkájának, a MOB társadalmi elismertsége 

továbbra is kiemelkedő. Meggyőződésem, hogy a meglévő és a jövőbeni vállalati támogatóink 

örömmel állnak mellénk, ha olyan programokat látnak, amellyel könnyen azonosulni tudnak. 

Legyen ez akár a sportolói életút program keretében a gyakornoki, ill. később a munkahelyi 

pozíciók felajánlása, munkáltatói ösztöndíj juttatás, vagy pl. a nyugdíjas olimpikonjaink békés 

időskorát segítő egészségügyi ellátás, ill. kiegészítő egészségbiztosítás nyújtása, vagy akár a 

még aktív sportolóink, ill. a sportági szövetségek szponzori tárgyalásainak MOB által erkölcsi és 

kapcsolatrendszerbeli támogatása. 

 
*** 

 
Kedves Barátaim! 

 
Ahogy látjátok a feladat jelentős. A magyar olimpiai mozgalom messziről jön és messzire tart. 

Szolgálat, minőség, meggyőződés, alázat. 

Ebben hiszek és ennek szellemében kérem megtisztelő támogatásotokat az elnöki tisztségre 

benyújtott pályázatomat illetően. 
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Kérem osszátok meg a fentieket az általatok képviselt sportági szövetségekkel, sportolókkal, 

sportszakemberekkel, a sportágon belüli nyilvánosságotokkal. 

 
A fentiekkel kapcsolatban felmerülő esetleges kérdéseitek, észrevételeitek kapcsán kérem 

forduljatok hozzám bizalommal. 
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