A Fair Play lényege (Győr Béla)
A fair play (magyarul kb. sportszerűség) a tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel
szemben tanúsított sportszerű magatartás eszméje. A fair play egyszerre jelenti a szabályok, az
ellenfél, a bíró döntéseinek, a közönség, valamint a játék szellemének tiszteletét, a csapatszellemet, a lojalitást, valamint az önérzetet a győzelemben éppúgy, mint vereség esetén.
A kifejezés az angol fair (becsületes, korrekt, tisztességes) és play (játék, játszma) szavakból
ered, de manapság az egész világon elterjedten használják, nemcsak a sportban, hanem az élet
más területén is.
A fair play jelentése a tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel szemben tanúsított
sportszerű magatartás eszméje. Ez a sport egyik legnemesebb tényezője, hiszen maga a sport hozta létre a fair play-t. Ez az eszme azért is fontos, mert csak a sportszerű mérkőzés jelent igazi szórakozást. A fair play fogalma a következő alapelvekben fejezhető ki. Ezek éppúgy érvényesek a
játékosokra, mint a mérkőzéssel kapcsolatos bármely személyre. Alapelvek:
Tiszteletben kell tartani a játékszabályokat, valamint a különböző bajnokságok, tornák szabályzatát.
Minden erőfeszítést meg kell tenni az ellenféllel, a játékvezetőkkel és a mérkőzésen részt vevő
minden más személlyel /nézőkkel, csapatvezetőkkel, a médiák képviselőivel/ szembeni sportszerű magatartás érdekében.
A mérkőzés minden résztvevőjét ösztönözni kell, hogy e viselkedési szabályokat betartsa, ennek
megfelelő magatartást tanúsítson a mérkőzés előtt, alatt és után, bármi legyen is a mérkőzés
eredménye és a játékvezető döntése.
A becsületes játék aranyszabályai
1. Saját örömödre sportolj! Élvezd a játékot! Ne csak szüleid, edzőid, tanáraid kedvéért sportolj!
2. Uralkodj magadon! Sértődötten, veszekedve, duzzogva nem lehet játszani, mert mindenkinek
elrontod a kedvét.
3. Tanulj meg együtt játszani csapattársaiddal és ellenfeleiddel egyaránt, mert nélkülük nincs
játék.
4. Mindig tiszteld és tartsd be a játékszabályokat! Fogadd el a bíró döntését!
5. Csak a tiszta eszközökkel elért eredmény okozhat büszkeséget és örömöt!
6. Egyforma szorgalommal, igyekezettel dolgozz a saját és csapatod érdekében. Így mindannyian
eredményesebben szerepelhettek.
7. Nemcsak a győzelem a játék célja. Szeresd a játékot, fejleszd képességeidet, keress barátokat
és próbáld meg a legjobbat kihozni önmagadból!
8. Ismerj el minden jó teljesítményt, akár a saját, akár az ellenfél csapata volt a sikeres.
9. Veszíteni is tudni kell; emelt fővel, méltósággal! Nyújts kezet és gratulálj a győztesnek!
10. Mindig emlékezz arra, hogy az edzők és szakemberek azért vannak ott, hogy segítsenek neked. Tanulj meg együttműködni velük!
11. Sportfelszerelésed komoly érték. Sokan megdolgoztak érte! Vigyázz rá!
12. A sportoló teljesítményével bizonyít. Akaraterőd mutatkozzon meg tanulmányaidban is.

A Nemzetközi Fair Play Bizottságról (Dr. Szabó Lajos)
Olyan korban élünk, amikor a sport egyre nagyobb szerephez jut társalmunkban, legyen
akár az élsport, akár az egyéni, szabadidős sporttevékenység. A fair play – más szóval a szabályok figyelembevétele és betartása, az ellenfél tisztelete, küzdelem az erőszakos és a tisztességtelen versenyzői magatartás ellen – létfontosságú jellegzetesség, eszméje és mondanivalója kiemelten megérdemli a népszerűsítést. Ezért hozta létre az UNESCO Nemzetközi Testnevelési és Sport
Tanácsa, valamint a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség a Nemzetközi Fair Play Bizottságot.
A bizottságot (angolul: International Committee for Fair Play / franciául: Comité
International Pour le Fair Play) 1963-ban jegyezték be Párizsban, mint non-profit szervezetet. A
Nemzetközi Fair Play Bizottság célja kezdettől fogva a fair play eszméjének világméretű terjesztése volt, együttműködve a sport és az oktatás területén foglalatoskodó nemzeti és nemzetközi
szerveződésekkel. Kiemelt területet képeznek a versenyszerűen sportolók (már serdülő kortól),
illetve a velük dolgozó edzők.
A Fair Play Bizottság tartózkodik bárminemű politikai állásfoglalástól, ám bátorítja az
egyes országokat, hogy hozzanak létre saját Fair Play Bizottságokat, keresve az összefogást a
különféle helyi apparátusokkal, úgymint: minisztériumok, olimpiai bizottságok, sportági szakszövetségek, valamint természetesen a médiával és a sportsajtóval.
Hazánkban a Magyar Testnevelési és Sportszövetség Országos Elnöksége, valamint a
Magyar Újságírók Országos Szövetségének Elnöksége a sportszerű magatartás népszerűsítése
érdekében 1967-ben döntött díj alapításáról, mely a „Sportszerűségi díj” nevet kapta.
A Nemzetközi Fair Play Bizottság 1964 óta mindig kitünteti azokat a sportolókat, illetve a
sport területén dolgozókat, akik kiemelkedően szolgálták a fair play ügyét. Bármely szervezet
vagy magánember jelölhet valakit, akit érdemesnek tart a Fair Play díjra. A díjátadást egészen a
legutóbbi évekig a párizsi UNESCO palotában tartották, de azóta felerősödött az igény, hogy
különböző országokban rendezzék a ceremóniát, ezzel is közelebb hozva az eszmét a más kontinenseken élő emberekhez. A Nemzetközi Fair Play Bizottság trófeákkal, valamint diplomákkal és
elismerő levelekkel jutalmazza az arra érdemeseket. Az átadást általában megtiszteli jelenlétével
a NOB elnöke és a francia sportminiszter, más prominens sportszemélyiséggel egyetemben.
A szervezet központja Párizs, hivatalos nyelvei az angol és a francia.

A Nemzetközi Fair Play Bizottság magyar díjazottjai (Dr. Szabó Lajos)
(Az olimpiához kapcsolódóak, időrendben)
1976. Dr. Kamuti Jenő vívó
Életművéért (díj)
Kamuti (Kamuthy) Jenő (Budapest, 1937. szeptember 17.).
- Tőrvívó, sportvezető, orvos.
- 1963 a Budapesti Orvostudományi Egyetemen általános orvosi oklevelet szerezett.
- 1950-56 a Budapesti Lokomotív, 1957-76 a BVSC tőrvívója. Hatszoros egyéni, nyolcszoros csapatbajnok.
- 1957-76 a válogatott keret tagja. Százhatvanszoros válogatott.
- többszörös világbajnok
- az 1960-as római olimpián csapatban negyedik.
- az 1964-es tokiói olimpián egyéniben és csapatban egyaránt ötödik.
- az 1968-as mexikóvárosi olimpián egyéniben második, csapatban ötödik.
- az 1972-es müncheni olimpián egyéniben ezüstérmes, csapatban negyedik.
- Négyszeres egyéni Universiade – győztes.
- 1976 a montreali olimpián a magyar csapat zászlóvivője.

-

1980-tól a Nemzetközi Vívó Szövetség (FIE) végrehajtó-bizottságának tagja, 1992-1996
főtitkára.
1980-tól a Nemzetközi Vívószövetség orvosi bizottságának elnöke.
1989-1997 a Magyar Vívó Szövetség elnöke, kezdetektől a MOB elnökségi tagja.
1995-től a NOB orvosi bizottságának tagja.
1996-tól az Európai Vívó Szövetség elnöke
2000-től a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke.

1977. Dr. Réczi László birkózó
Életművéért (díj)
Réczi László (Kiskunfélegyháza, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye, 1947. július 14.).
- Birkózó, edző, sportvezető.
- 1983-ban a JATE jogi karán szerezett diplomát.
- 1985-ben ügyvédi szakvizsgát tett.
- 1983-85 jogi előadó és ügyvédjelölt.
- 1962-82 a Kiskunfélegyházi Vasas birkózója.
- 1970-80 válogatott kerettag.
- 1976 a montreali olimpián bronzérmet szerzett.
- 1977-ben a göteborgi világbajnokságon első a 62 kg-os súlycsoportban.
- Többszörös kötöttfogású bajnok.
- 1982-87 a Kiskunfélegyházi VSE elnöke.
- a Magyar Birkózók Szövetségének elnökségi tagja.
1985. Kovács Pál vívó
Életművéért (Gratuláló levél)
Kovács Pál, Kovács Á(dám). Pál (Debrecen, Hajdú vármegye 1912. július 17. – Budapest,
1995. július 8.)
- Kardvívó, edző, sportvezető.
- 1935-ben végzett a Ludovika Akadémián.
- 1935-46 hivatásos katonatiszt.
- 1946-ban százados.
- 1946-56 a Ganz Vagon- és Gépgyár munkatársa, vezető tervező.
- 1957-től üzletvezető, a Quint presszó tulajdonosa.
- 1929-31 a BBTE, 1931-35 a Ludovika Akadémia SE, 1935-44 a Honvéd Tiszti Vívó Klub
(HVTK), 1945-53 a Ganz Vasas, 1954-60 a Vasas vívója.
- világ és Európa-bajnok.
- 1948-as londoni olimpia bajnoka csapatban.
- 1952-es helsinki olimpián csapatban és egyéniben is győztes.
- az 1956-os melbourne-i és az 1960-as római olimpia bajnoka csapatban.
- 1933-tól 1960-ig a válogatott tagja.
- 1961-63 a Magyar Vívó Szövetség alelnöke, 1963-68 elnöke.
- 1968-80 a MOB tagja.
- 1968-80 a Nemzetközi Vívó Szövetség (FIE) Végrehajtó Bizottságának tagja, a Kard
Szakbizottság elnöke, 1980-88 a FIE alelnöke, a FIE örökös tagja.
- 1976-ban megkapta a Francia Sportérdemérem ezüst fokozatát, 1992-ben Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét.

1989. Gerevich Aladár vívó
Életművéért (Diploma)
Gerevich Aladár ifj. (1936-ban Gerei, Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, 1910.
március 16. – Budapest, 1991. május 14.)
- SPOTI vívómesteri oklevelet szerzett, vívó szakedző, 1961-től mesteredző.
- 1937-1971 a Magyar Nemzeti Bank tisztviselője.
- 1937-44 a MAC, 1945-46 a Toldi Miklós SE, 1947-50 a Csepeli MTK, 1950-60 a budapesti Vörös Meteor vívója, kard-, tőrvívó.
- Olimpia bajnok: Los Angeles (1932) csapatban, Berlin (1936) csapatban, London (1948)
egyéniben és csapatban, Helsinki (1952) csapatban, Melbourne (1956) csapatban, Róma
(1960) csapatban. A legsikeresebb magyar olimpikon.
- 1932-60 a válogatott tagja.
- világ és Európa-bajnok.
- 1961-től edző (1961-71 Budapesti Vörös Meteor illetve Budapesti Honvéd, 1971-75
BVSC, 1975-90 Vasas).
- 1948-ban Jászberény díszpolgára.
- 1988-ban Olimpiai Érdemrendet kapott.
- Műve: Korszerű kardvívás (Szepesi Lászlóval), 1979.
1992. Papp László ökölvívó
Életművéért (Diploma)
Papp László (Budapest, 1926. március 25. – Budapest, 2003. október 16.)
- Ökölvívó, edző, sportvezető.
- 1945-48 a BVSC, 1949-50 a Budapesti Lokomotív, 1951-53 a Budapesti Bástya, 1954-56
a Vasas, 1957-62 hivatásos (profi) versenyző.
- 1947-56 a válogatott keret tagja.
- Olimpiai bajnok: London (1948), Helsinki (1952), Melbourne (1956).
- Európa-bajnok: Oslo (1949), Milánó (1951).
- Hivatásos versenyzőként 29 mérkőzésen győzött, eközben 1962-ben, 1963-ban, 1964-ben
Európa-bajnok, de a világbajnoki címért nem indulhatott.
- Edző: FTC (1964-68), 1968-69-ban a Budapesti Honvéd ökölvívó szakosztályának tanácsadója.
- 1969-1992 megszakításokkal a magyar ökölvívó válogatott szövetségi kapitánya illetve
vezető edzője.
- 1982-ben NOB Érdemrendet kapott.
- 1989-ben a WBC (World Box Council) övét – „a világ legjobb amatőr és hivatásos középsúlyú ökölvívójának”- nyerte el.
- 1992-ben a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét kapta.
1994. Mizsér Attila öttusázó
Életművéért (Diploma)
Mizsér Attila (Budapest, 1961. április 28.).
- Öttusázó, edző.
- 1979-ben a budapesti József Attila Gimnáziumban érettségizett.
- 1987 Edzői oklevelet szerzett a TF-en, öttusa szakedző.
- 1971-90 az Újpesti Dózsa, 1991-től az UTE öt- és háromtusázója.
- 1985-ben és 1990-ben az év öttusázója.
- 1985-ben az év sportolója.
- 1985-ös melbourne-i vb-n egyéni bajnok. Győztes futása legendává vált.

-

1987-ben csapatban világbajnok.
az 1988-as szöuli olimpián csapatban olimpiai bajnok.
az 1989-es budapesti vb kétszeres bajnoka.
az 1992-es barcelonai olimpián egyéniben ezüstérmes, csapatban ötödik.
1992-ben a Magyar Köztársaság Arany Éremkeresztjét kapta.
1993-ban a Darmstadtban világbajnok, Szófiában Európa-bajnok.

2005 - Székely Éva úszó
Életművéért (díj)
Székely Éva (Budapest, 1927. április 3.)
- Úszó, mesteredző, sportvezető, okleveles gyógyszerész
- Egyesületei: 1938 – 1941 Ferencvárosi Torna Club; 1945 – 1947 Újpesti Torna Egylet;
1947 – 1948 Neményi MADISZ; 1949 – 1954 Bp. Lokomotív; 1955 – 1956 Bp. Törekvés
- Edzője: Sárosi Imre
- 1948 negyedik az olimpián (London, 200 m mell), ugyanott ötödik (4 x 100 m gyors:
Littomeritzky, Novák I., Temes, Székely)
- 1952 olimpiai bajnok (Helsinki, 200 m mell), ugyanott hatodik (400 m gyors)
- 1956 ezüstérmes az olimpián (Melbourne, 200 m mell)
- 1945 – 1956 válogatott kerettag.
- Negyvenötszörös bajnok, örökös magyar bajnok. A női pillangóúszás hazai meghonosítója (a „Pillangókisasszony”).
- Harminchatszoros magyar csúcstartó.
- Sportpályafutását követően gyógyszerészként dolgozott, később a Testnevelési Főiskola
Tudományos Kutatóintézetének munkatársa lett.
- A BVSC-ben, majd az FTC-ben edző, 1969-től mesteredző.
- 1974 - az FTC örökös tagja.
- Több szakcikke és könyve jelent meg. Legismertebb művei: Az én módszerem (Sport,
1963.); Sírni csak a győztesnek szabad (Magvető, 1981.); Jöttem, láttam… Vesztettem?
(Magvető, 1986.); Megúsztam (Magvető, 1989.)
- 1976 az Úszósport Hírességeinek Csarnoka (International Swimming Hall of Fame) tagja.
- 1994 Minden Idők Legjobb Magyar Sportolói egyesületének tagja.
- 2004 A Nemzet Sportolója.
2006. Rozsnyói Sándor atléta
Életművéért (Diploma)
Rozsnyói /Rosner/ Sándor (Zalaegerszeg, Zala vármegye, 1930. november 24. - Sydney, 2014.
szeptember 2.)
- Olimpiai ezüstérmes és Európa-bajnok akadályfutó, testnevelő tanár, edző.
- Az érettségit követően a Testnevelési Főiskola hallgatója, a TF DISZ (később: TF Haladás, majd Bp. Haladás) sportolója, kosár- és röplabdázó, illetve atléta.
- 1953 – 1956 között a Kandó Kálmán Villamosipari Technikum testnevelő tanára.
- A Melbourne-i olimpián ezüstérmes (8: 43.6). Az olimpia után Bécsben telepedik le.
- 1957 – 1958-ban osztrák bajnok és válogatott.
- -1960-tól az osztrák atléta-, 1964-től a síválogatott edzője, részt vesz az Osztrák Olimpiai
Bizottság munkájában.
- 1962 – 1963-ban földrajzot hallgat a bécsi egyetemen.
- 1965-ben Ausztráliába költözik. Teniszedző, testnevelő tanár Sydney-ben.
- 1995-ben alapítványt hoz létre a Zrínyi Miklós Gimnázium legeredményesebb sportolójának támogatása céljából.

Teljes sportpályafutását a tisztességes hozzáállás és a tiszta versenyzés jellemezte. Jó példája ennek az 1956-os olimpiai döntő. A 3000m akadályfutás győztese Christopher Brasher lett
ugyan, de a zsűri sportszerűtlen versenyzés miatt kizárta, mivel úgy látta, hogy akadályozta a
második helyen célba érő magyar versenyzőt. Rozsnyói azonban megcáfolta ezt, s végül helyt
adtak a brit csapat óvásának.

2008. Biros Péter vízilabdázó
Hozzáállásáért (Gratuláló levél)
Biros Péter (Miskolc, 1976. március 5.)
- Háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. Korábban: úszó, kézilabdázó.
- 1990-től vízilabdázik.
Legkiemelkedőbb eredményei:
- 1999 Európa-bajnok (Firenze), Világkupa-győztes (Sydney), LEN-Kupa-győztes.
- 2000 Európai Nemzetek Ligája-győztes, horvát gólkirály (182 találattal)
- 2001 Jugoszláv bajnok és kupagyőztes.
- 2002 – 2006 között magyar bajnok, 2002-ben magyar gólkirály.
- 2003 Világbajnok (Barcelona)
- 2003 Világliga-győztes (Budapest)
- 2004 Világliga-győztes (Long Beach)
- 2005 Magyar Szuperkupa-győztes, Európai Szuperkupa-győztes
- 2000-ben (Sydney), 2004-ben (Athén) és 2008-ban (Peking) olimpiai bajnok.
- 2002 – 2006 Magyar bajnok
- 2005-ben, a montreali világbajnokság, 2008-ban a pekingi olimpia “All Star” csapatának
tagjává választották.
- 2008 az év európai játékosa
- 2007 – 2008 Magyar Kupa-győztes
- 2008 a világ legjobb férfi vízilabdázója
- 2008 a pekingi olimpia után a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozat) kitüntetést vehette át.
A kétszeres olimpiai bajnok közvetlenül a pekingi olimpiát megelőző felkészülési időszakban tudta meg, hogy súlyos elváltozás van a szervezetében, s ezért azonnali operációra szorul. Biros nehéz választás elé került, hiszen nem tudhatta, milyen következményekkel jár, ha továbbra is erős terhelés közepette készül az olimpiára – élete harmadik olimpiájára. A pekingi
“triplázásra”, amelynek érdekében négy éven át dolgozott. Mégis folytatta a munkát, s kiváló
teljesítményére nagy szükség volt ahhoz, hogy a magyar vízilabda-válogatott ismét – sorrendben
harmadszor – olimpiai bajnok lehessen. Hazautazása után operálták meg.
A Londoni Olimpia megnyitó ünnepségén Biros Péter vitte a magyar csapat zászlaját. Játékos
pályafutásától 2016 januárjában búcsúzott el. Jelenleg edzőként dolgozik.

2008. Kozmann György kenuzó
Hozzáállásáért (Gratuláló levél)
Kozmann György (Szekszárd, 1978. március 23.)
- Pakson nevelkedett. 1987-ben kezdett kajakozni, majd - szinte egyidejűleg - kenuzni.
Legkiemelkedőbb eredményei:
- 1996 kétszeres ifjúsági Világkupa-győztes.
- 2000 Európa-bajnok Poznanban (C-4 1000 m).

-

2001 világbajnok Poznanban (C-4 1000 m), ezüstérmes (C-4 500 m), hatodik (C-2 200
m).
2002 a szegedi Európa-bajnokságon két győzelmet szerez (C-4 1000 m és C-4 500 m).
2003 a Gainesville-i világbajnokságon győztes ((C-4 200 m), illetve Kolonics Györggyel
bronzérmes (C-2 1000 m).
2004 a poznani Eb-n aranyérmesek (C-2 500 m), ötödikek (C-2 1000 m).
2004 az athéni olimpián bronzérmesek (C-2 1000 m), hetedikek (C-2 500 m).
2006 Szegeden világbajnokok (C-2 1000 m), illetve vb-bronzérmesek (C-2 500 m).
2007 a duisburgi vb-n elsők (C-2 500 m), illetve ötödikek (C-2 1000 m).
2008 a pekingi olimpián – Kiss Tamással – bronzérmes (C-2 1000 m).
2009 Kolonics György emlékére lefutotta a Bécs – Pozsony – Budapest szupermaratonit.
2009 a futó szupermaratoni példája nyomán megrendezett Bécs – Budapest kajak-kenu és
evezős teljesítménytúrán motoros kísérőként vett részt.
2009 a tajvani Világjátékokon tagja volt a magyar sárkányhajó-válogatottnak és érmet
nyert.
Az olimpiát követő évben kenuversenyzői pályafutását befejezte.
Jelenleg a sárkányhajó-szakág vezetőedzője.

A kenu kettesek versenyében nyolc éven át Kolonics Györggyel érte el legnagyobb sikereit. Világklasszis párost alkottak. Kolonics, a magyar kenusport legendás alakja, három héttel a
pekingi olimpiát megelőzően, egy edzés alkalmával váratlanul elhunyt. A tragikus esemény súlyos megrázkódtatást jelentett a sportág számára itthon és külföldön egyaránt. A csapás elemi
erővel sújtotta versenytársát és barátját is. Kozmann végül is úgy határozott, hogy Kolonics emlékére és az iránta érzett tiszteletből mégis indul a pekingi olimpián. Mindössze két hete maradt,
hogy új párjával, Kiss Tamással felkészüljön a kenu kettesek 1000 m-es versenyére. Emberi tartása kiemelkedő szerepet játszott a végső sikerben: a Pekingben szerzett bronzéremmel - amelyet
Kolonics emlékének ajánlottak fel - köszönt el a végleg a versenyzéstől.
Kozmann György jelenleg az EMMI sportért felelős helyettes államtitkári posztját tölti be.

Schmitt Pál párbajtőrvívó
2010. Életművéért (Díj)
Schmitt Pál (Budapest, 1942. május 13.)
Egyesülete a Budapesti Vörös Meteor és annak jogutódjai, a VM Egyetértés és az MTK
VM. Legnagyobb sikerei: kétszeres olimpiai bajnok, a párbajtőrcsapat tagjaként (Mexikó, 1968.
és München 1972.), ugyancsak kétszeres világbajnok csapatban. Egyéniben Világ Kupa győztes
és kétszeres magyar bajnok. 1977-ben fejezte be a versenyzést sérülés miatt. Közgazdászdiplomája megszerzése után a HungarHotels szálloda vállalatnál dolgozott különböző beosztásokban,
majd 1981-től a Népstadion és Intézményei főigazgatója lett. 1983. és 1986. között az Országos
Testnevelési és Sporthivatal elnökhelyettese, egyben a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára.
1989-től a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöke lemondásáig, 2010-ig. 1985 és 1990 között ő volt a
Magyar Olimpiai Akadémia első elnöke. 1983-tól a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, 1995
és 1999 között alelnöke. A NOB protokoll főnöki, a Sport és Környezetvédelmi Bizottság elnöki,
az Olimpikonok Világszövetsége elnöki tisztét is betöltötte. 1993–1997-ben madridi, 1998 és
2002 között berni nagykövet. 2003 és 2007 között a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség egyik
alelnöke. 2004 és 2010 között az Európai Parlament tagja, 2009–2010-ben egyik alelnöke. 2010.
május 14-től augusztus 5-ig az Országgyűlés elnöke. 2010. június 29-én az Országgyűlés megválasztotta a Magyar Köztársaság elnökének, tisztségéről 2012. április 2-án lemondott. 2014. november 20-án beválasztották a Nemzet Sportolója testületbe. 2015-től a NOB Sport általi közügyi
és társadalmi fejlesztési Bizottsága (Public Affairs and Social Development through Sport) tagja.
Tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak és Tiszteletbeli elnöke a Magyar Olimpiai Bizottság-

nak. Az ő kezdeményezésére alakult meg az olimpikonokat összetartó szervezet (WOA), amelynek két hivatali perióduson keresztül elnöke volt. A szervezet sikerre vitte célját, hogy a korábbi
olimpikonok barátságát az aktív sportpályafutásuk befejezését követően is fenntartsa és megerősítse. Szintén Schmitt javaslata volt, hogy a NOB hozzon létre egy Sport és Környezet Bizottságot.
2012. Gyurta Dániel úszó
Hozzáállásáért (Diploma)
Gyurta Dániel (Budapest, 1989. május 4.)
Napjaink legeredményesebb magyar úszója. Testvére, Gergely szintén válogatott úszó.
Egyesületei: Darnyi Tamás SK, BVSC, a Jövő SC, valamint a 2012. év végétől az Újpesti TE.
Edzői: Széles Sándor, Kovácshegyi Ferenc, Virth Balázs. Nem egészen tíz évesen került Széles
Sándor csoportjába. Kiváló mellúszó adottságai korán megmutatkoztak: eredményeivel megelőzte a nála évekkel idősebb korosztály legjobbjait. 2003-ban négyszeres bajnok lett rövidpályán,
egy évvel később pedig már 50 m-en is győzni tudott. A hazai közönség az athéni olimpián ismerte meg a nevét. Gyurta a legjobb idővel jutott tovább a selejtezőből és az elődöntőből a 200
m-es mellúszás döntőjébe. 3 századmásodpercen múlt az aranyérem, s egy ország ámuldozott a
15 éves csodaúszó nagyszerű teljesítményét látva. 2004-ben először választották az év úszójának.
2006-ban, a helsinki rövidpályás Eb-n azonban megmutatta, hogy számolni kell vele: országos
csúccsal nyerte a 200 m-es mellúszást. A következő évben az antwerpeni ifjúsági Eb-n mindkét
mellúszó-számban aranyérmes lett. Kétszázon ifi Európa-csúcsot és felnőtt magyar csúcsot döntött, százon élete legjobbjával és - természetesen - Európa-csúccsal lett első. Fő számában címvédő volt a rövidpályás Eb-is, Debrecenben. 2009-ben, Rómában új Európa-csúccsal nyert és megszerezte első világbajnoki címét. Ugyanabban az évben az isztambuli rövidpályás kontinensversenyen 200 méteren világcsúccsal győzött, 100 méteren pedig - kétszer is Európa-csúcsot úszva, s a döntőben az országos rekordot is megdöntve - ezüstérmet szerzett. 2010-ben megnyerte a
budapesti Európa-bajnokságot, a következő évben pedig a sanghaji világbajnokságot és a Lengyelországban megrendezett rövidpályás Eb-t. Tagja lett az Európa-válogatottnak. A 2012-es
debreceni Eb-n ismét „szállította” az aranyérmet kétszázon, valamint részese volt a vegyesváltó
nagyszerű sikerének is: bronzérmet szerzett. Londonban 100 méteren három alkalommal is magyar csúcsot döntve jutott a döntőbe, ahol a negyedik lett. 200 méteren megnyerte a selejtezőt, az
elődöntőből pedig a második legjobb idővel jutott a döntőbe, ahol - imponálóan érett versenyzéssel - új olimpiai és világcsúcsot úszva (2:07.28) megszerezte Magyarország második és az úszóválogatott első olimpiai aranyérmét. A Gyurtával felálló 4x100 méteres vegyesváltó (Cseh Lászlóval, Pulai Bencével és Kozma Dominikkal) pedig - remek teljesítményt nyújva és magyar csúcsot úszva - az ötödik helyen végzett. A számára kiemelkedően sikeres 2012-es évet az isztambuli rövidpályás világbajnokságon 200 m mellúszásban aratott győzelmével zárta - az angol
Jamiesont verte meg csakúgy, mint a londoni olimpián. A Budapesti Kommunikációs és Üzleti
Főiskolára jár.
A legnagyobb elismerések és a legmagasabb kitüntetések: Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2004), Junior Prima-díj (2008), az év sportolója (2009), Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2010), Magyar Érdemrend középkeresztje (2012), Budapest díszpolgára
(2012). Magyar és Nemzetközi Fair Play díjas (2012 – 2013).
Egy Gyurta Dániel által készíttetett egyedi emlékérem jelenleg egy norvég család otthonában található. Gyurta Dani ezzel akart tisztelegni versenyzőtársa és riválisa, a londoni olimpia
felkészülési versenyei során tragikus körülmények között meghalt, Alexander Dale Oen emléke
előtt… Eredetileg olimpiai aranyérmének másolatát kívánta riválisa családjának adományozni, de
ezt a NOB fennálló szabályai nem tették lehetővé. A londoni olimpián aratott győzelmét a norvég
bajnok előtti tiszteletadása jeléül ajánlotta föl. A következő év tavaszán részt vett Norvégiában a
Dale Oen tiszteletére rendezett nemzetközi versenyen is, ahol mindkét mellúszó számában győzelmet aratott.

Rio de Janeiróban a jelenlévő versenyzők szavazatai alapján meggyőző többséggel 8 évre a NOB
Sportolói Bizottságába választották, ezzel erre az időszakra a NOB teljes jogú tagja lett.

A fenti díjazottak képei

Dr. Kamuti Jenő

Dr. Réczi László

Papp László

Mizsér Attila

Biros Péter

Kozmann György

Kovács Pál

Gerevich Aladár

Székely Éva

Rozsnyói Sándor

Schmitt Pál

Gyurta Dániel

