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Egyetemi oktató, sportvezető. Bölcsész, a Testnevelési Egyetemen sportmenedzserként 
diplomázott; a TF-en és a ELTE-n szerzett tudományos fokozatot. A TF szakmai instruktora 
(1998-99), a GYISM önkormányzati kapcsolatok és EU-s programok szakreferense (2002-
05), az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium miniszteri tanácsadója (2005-08). 
2002-től sportszervező, -menedzser, -edző és -oktató képzéseken tanít. 2010-től az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Testnevelési és Sporttudományi 
Intézet adjunktusa, a sportszervező BSc-képzés szakmai vezetője, sporttörténetet és 
sportmenedzsmentet oktat. Tudományos kutatásait a sport nonprofit szervezetei, az 
önkormányzati sportpolitika és a nők sportjának területén folytatja. 2017-től a MOB Nők a 
Sportban Bizottságának és a Magyar Olimpiai Akadémia tanácsának is tagja. A Magyar 
Curling Szövetség elnöke (2015-20); Phjongcshangban és a lausanne-i ifjúsági olimpián 
jelentős lépéseket tett sportága nemzetközi kapcsolatainak építésében; főszervezője volt a 
nemzetközi szervezet (WCF) 2018-as budapesti világkongresszusának. 

Tagok 

Győr Béla 

Sportvezető, tanár, honvéd alezredes. Katonatanári pálya után sportvezető, sportíró. Olimpiai 
és sporttémában publikál, vetélkedőt, tábort szervez és vezet, gyűjtő- és kutatómunkát folytat, 
adattárakat készít. Fő kutatási területei a katonaolimpikonok, a honvéd sportegyesületek 
története, a honvéd sport, az olimpiai játékok, valamint a sport és olimpiai emlékek. 2001-től 
a Magyar Olimpiai Akadémia tanácsának tagja, 2018-tól főtitkár. 2004-től tagja, 2012-től 
örökös tagja az Olimpiatörténészek Nemzetközi Társaságának (ISOH). 2004-től a Magyar és 
a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség tagja, 2015-től előbbi Etikai Bizottságát vezeti. Tagja a 
MOB Emlék- és Hagyományőrző Bizottságának, az Emlék és Hagyományőrző Albizottság 
vezetője öt cikluson keresztül. Rendszeresen publikál többek közt a MOA és a MOB 
kiadványaiban. Több honvéd sportkör vezetője, 2013-tól a Budapesti Honvéd SE 
elnökségének tagja. Budapest I. kerületében a Helyi Védelmi Bizottság honvédelmi 
elnökhelyettese. Több ezer sportzászló, -jelvény, -szakkönyv és emléktárgy tulajdonosa.    

 

Dr. Csisztu Zsuzsa 

Újságíró, műsorvezető, sportjogi szakjogász. Tornászként a szöuli olimpián 8., jegyez vb-7. és 
Eb-6. helyezést is. Diplomázott a Testnevelési Egyetemen, jogi doktorátust szerzett az ELTE-
n, nemzetközi kommunikációt tanult a Minnesota-i Egyetemen. Televíziós pályafutását 1992-
ben kezdte a TeleSportnál. Újságíróként számos médiumban publikál, különböző csatornákon 
televíziós műsorokat vezet, könyvek szerzője; hét olimpiáról közvetített. 2015-től a Magyar 
Sportújságírók Szövetsége elnökségének tagja, alelnöke. A Magyar Olimpiai Bizottság tagja, 
az előző ciklusban részt vett a MOB Nemzetközi Kapcsolatok és Sportdiplomáciai 
Bizottságának munkájában. 2017-től a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) 
Végrehajtó Bizottságának tagja. 2017-től a Magyar Olimpiai Akadémia tanácsának tagja; az 
akadémiát sportdiplomáciai téren és médiakapcsolataival is tudja segíteni; az előző ciklusban 
élménybeszámolóval gazdagította a nyári tábor programját. 



 

Dr. Killyéni András 

Mérnök, sporttörténész, olimpiakutató. A kolozsvári Műszaki Egyetemen diplomázott, majd 
PhD-fokozatot szerzett a Semmelweis Egyetem sporttudományi doktori iskolájában (2011). 
Mérnökként dolgozik 2004 óta. 2007-2017 között a Babeș-Bolyai Tudományegyetem külső 
munkatársaként sportújságírást, sporttörténetet, sport- és multimédiát oktat. 2003-tól 
sporttörténeti projektek, kiállítások, konferenciák szervezője, megvalósítója. Számos könyve, 
monográfiája, tudományos és ismeretterjesztő cikke jelent meg Kolozsvár sporttörténetéről. 
Az Olimpiai álom a Radnai-havasokban című könyve elnyerte az Ezüstgerely-pályázat 
Sportirodalom-nagydíját (2016); a könyv megjelent román, angol, olasz, francia és német 
nyelven is. Az Ezüstgerely-kiírásban az évek során több kategóriában is díjazták. 
Sporttörténeti szakértője több filmnek. Hazánkban is elismert olimpiai hagyományőrző, 
előadó, konferenciaszervező; személyével a MOA a határon túli kapcsolatokat is erősít.  

 

Rédli András 

Vívó, Junior Prima-díjas katonaolimpikon. Párbajtőrvívóként tagja a riói olimpián bronzérmes 
csapatnak; egyszeres világbajnoki arany- és ezüstérmes, háromszoros bronzérmes, Európa-
bajnokságokon két aranyat, két ezüstöt és egy bronzot is gyűjtött; Universiadén egyéni 
aranyérmet nyert. Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karán végzett 
vállalkozásfejlesztés mesterszakon, majd a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ 
hallgatója lett. Ma a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia testnevelő tisztje századosi 
rendfokozatban. Az olimpiai mozgalom lelkes híve, aki a MOA rendezvényeinek 
résztvevőjeként kiállításmegnyitókon, a nyári olimpiai táborokban aktív sportolóként 
népszerűsíti az olimpiai eszmét, a vívósportot. A Budapesti Honvéd sportolójaként a férfi 
párbajtőrcsapattal jelenleg is csatában van a tokiói olimpiai kvótáért. 

 

Becsey János 

Paralimpiai úszóbajnok, szövetségi vezetőedző, sportvezető. Szöultól Pekingig 6 paralimpián 
vett részt. Kétszeres paralimpiai arany-, egyszeres ezüst- és kétszeres bronzérmes. Négyszeres 
világbajnok, háromszoros vb-2., ötszörös vb-3.; Európa-bajnoki aranya mellett nyert 3 ezüstöt 
és 2 bronzot is. A TF-en úszóedzői képesítést szerzett. Versenyzői pályafutása után a 
paraúszócsapat technikai vezetője, majd vezetőedzője lett. Több ciklus óta a Magyar 
Paralimpiai Bizottság elnökségének tagja, ma is vezeti a Paralimpiai Bajnokok Klubját. A 
magyar paraúszó-válogatott mellett 2013-tól technikai vezető, 2017-óta szövetségi 
vezetőedző. Sokat tesz a hazai parasport és a paralimpiai mozgalom népszerűsítéséért. 
Személye hidat jelent a Magyar Olimpiai Akadémia és a parasport között. 

 

 

 

 



Kegyes Jenő  

Történelem-népművelés szakos tanár, bölcsész, könyvtáros, közoktatási vezetőként 
szakvizsgázott igazgató. A miskolci Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola 
intézményvezetője; a köznevelési sportiskola a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának gyakorló bázisiskolája. 2017-ben lett a Magyar Olimpiai Akadémia tanácsának tagja. 
A MOA keretein belül működő, 27 intézményt számláló olimpiai iskolai vonal képviselője, 
iskolaigazgatóként annak aktív tagja, koordinátora. Az olimpiai iskolák a sportos szemlélet 
alakítása mellett az olimpiai mozgalom népszerűsítésében és az ötkarikás hagyományőrzésben 
is élen járnak. Több évtizedes pedagógusi, oktatásvezetői tevékenysége elismeréseként 
többször díjazták; Miskolc Pedagógiai-díját 2015-ben vehette át. Közoktatási, sportiskola-
vezetői tapasztalataival értékes tagja az olimpiai akadémia tanácsának.  

 

Martinek János 

Olimpiai bajnok öttusázó, szakedző, versenybíró, szövetségi kapitány, sportvezető. Kétszer 
nyert olimpiai aranyérmet, egyszer bronzot; világbajnokságokon 4 arany, 1 bronz, Európa-
bajnokságokon 1 arany és 2 ezüst a mérlege. Párbajtőrvívásban magyar bajnok. 
Visszavonulása után a Honvédelmi Minisztériumban katonai sportegyesületekkel foglalkozik, 
majd a Zuglói Sportközpont és Pedagógiai Szakszolgálat sportszervezője, igazgatója. A 
Magyar Diáksport Szövetség korábbi alelnöke, a nemzetközi szervezet tagja. Részt vesz a 
Wesselényi Miklós Sportemlékbizottság munkájában. 2013-tól a Magyar Öttusa Szövetség 
programigazgatója, majd megbízott főtitkára; az elnökség korábbi alelnöke, ma a testület 
tagja. 2017-től a magyar felnőtt és junior férfiválogatott szövetségi kapitánya. 1989-től – 
rövid megszakítással – a Magyar Olimpiai Bizottság tagja. Évek óta aktív közreműködője a 
Magyar Olimpiai Akadémia rendezvényeinek, a nyári táboroknak, a szellemi 
diákolimpiáknak; 2017-től a MOA tanácsának tagja, alelnöke. 

 

Dr. Printz János 

Közgazdász, könyvvizsgáló, címzetes egyetemi tanár. Szakmai életútja az ellenőrzési, 
könyvvizsgálói tevékenységhez kötődik. 1978 és 1989 között a Pénzügyminisztériumban, 
1990-91-ben az Állami Számvevőszéken dolgozik vezető beosztásokban, majd 1993-tól a Dr. 
Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezető igazgatója. 1978-tól oktat; a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára, egyetemi képzés köti az ELTE 
TÁTK Egészségpolitika és Egészséggazdaságtan Tanszékéhez és a Budapesti Gazdálkodási 
Főiskolához is. A Magyar Történelmi Társulat tagja, a Zsivótzky Gyula Olimpiai Kör 
Egyesület elnöke. Közel száz szakmai publikáció jegyzője, szerkesztője vagy lektora a 
pénzügyek, számvitel és elemzés, ellenőrzés és könyvvizsgálat témakörökben. Az 1985-ös 
alapítástól a Magyar Olimpiai Akadémia titkárságának tagja, majd 1990-től a MOA 
tanácsának egyik meghatározó szereplője. Gyakorló körvezetőként az olimpiai körök 
munkájának irányítását, koordinálását kiválóan végzi.  

 

 



Dr. Szabó Lajos 

Könyvtáros, muzeológus, történész kandidátus, címzetes egyetemi docens. Évtizedek óta 
kutatja a magyar sport, kiemelten az olimpiák történetét. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum 
igazgatója 1990-től. Ettől az évtől a Magyar Olimpiai Akadémia tanácsának tagja, a Magyar 
Sporttudományi Társaság elnökségének tagja. Számos publikáció szerzője, konferenciák 
előadója. A nyolcvanas években a Testnevelési Főiskola munkatársa, a könyvtár vezetője. Az 
Olimpiatörténészek Nemzetközi Társaságának (ISOH) örökös tagja. A Magyar Olimpiai 
Bizottság Emlék- és Hagyományőrző Bizottsága Múzeumi Albizottságának vezetője (2008-
12), a Fair Play Bizottság tagja, a Mező Ferenc Sportbizottság Ezüstgerely Albizottságának 
elnöke; munkájával és kapcsolataival ma is segíti a hagyományőrzőket. A MOB hivatalos 
kiadványa, a Magyarok az olimpiai játékokon című könyv szerkesztőgárdájának tagja. A 
Nemzetközi Fair Play Bizottság 2013-ban Életműdíjjal ismerte el.  

 

Prof. Dr. Szakály Sándor 

Történész, főigazgató, egyetemi tanár. 1980-tól a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
munkatársa, 1999-2000-ben főigazgatója, majd 2004-ig a Duna televízió Rt. alelnöke. 2006-
tól a TF-en és több más felsőoktatási intézményben (Károli Gáspár Református Egyetem, 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Pannon Egyetem, Kodolányi János Főiskola) egyetemi 
tanár, tanszékvezető, rektorhelyettes, doktori iskola vezetője. 2014-től a VERITAS 
Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója. A Magyar Olimpiai Akadémia egyik 
alapítója; 1985-től tanácstag 1992-ig, majd 2001-től folyamatosan, közben alelnök 2009-től. 
Kutatási területei a magyar honvédelemre és a sporttörténetre is kiterjednek. Számos szakmai-
tudományos (például MTA Történettudományi Bizottság, Magyar Történelmi Társulat) és 
közéleti megbízásnak tesz eleget; publikációkat, előadásokat, szerkesztőbizottsági tagságokat 
jegyez. Sporttörténeti tudásával szakkönyvek lektora. Elismerései közt 2016-ban megkapta a 
Magyar Érdemrend középkeresztjét. 

 

Szijj Lilla 

A Budapesti Gazdasági Egyetemen alakult ki sportdiplomáciai érdeklődési köre. 2011 és 
2014 között Görögországban a Nemzetközi Olimpiai Akadémia kurzusán tanult, 
sportszervezésből és menedzsmentből diplomázott. 2010-től vett részt gyakorlaton a Magyar 
Olimpiai Bizottságban, a Magyar Olimpiai Akadémiával, annak rendezvényeivel, nemzetközi 
kapcsolataival ismerkedett. 2012-től a MOA tanácsának tagjaként kiemelt feladata a 
nemzetközi ügyekben való aktív közreműködés: részvétel a Nemzetközi és az Európai 
Olimpiai Akadémia munkájában, a magyar szervezet képviselete, részvétel az igazgatók 
tanácsának ülésén, vetélkedő és táborok szervezése a szlovák társszervezettel. 2016-tól a 
MOA égisze alatt működő három óvoda közül a pomázi Activity Angol - Magyar Sportóvodát 
fenntartó alapítvány kuratóriumának tagja; az intézmény Pierre de Coubertin örökségét őrzi és 
ápolja. A görögországi Olümpiában szerzett tapasztalatok alapján kezdett bele az olimpiai 
nevelés hazai népszerűsítésébe. 

 

 



Dr. Szikora Katalin 

Sporttörténész, nyugalmazott egyetemi docens. Kutatási területe többek közt az 
olimpiatörténet, az egyetemes és magyar sporttörténet, a sportdiplomácia, az egyetemi és 
főiskolai sport és a magyar iskolai testnevelés története. A Testnevelési Egyetemhez négy 
évtized köti. 1980-ban a Testneveléselmélet és Pedagógia Tanszék tudományos 
segédmunkatársaként kezdett, 2003-tól pedig 14 éven keresztül a Társadalomtudományi 
Tanszéket vezette, ahol elődje Takács Ferenc professzor volt. Egyetemi doktori, PhD doktori 
témavezető. Alapítástól dolgozik a Magyar Olimpiai Akadémiában; 1985 és 1990 között 
titkár, 1990-től tanácstag. Kosárlabdázóként NB I-ben, a BEAC színeiben magyar bajnok, az 
ELTE csapatával a főiskolai bajnokságban is játszott. Tagja a Nemzetközi Sporttörténeti 
Társaságnak (ISHPES), az Olimpiatörténészek Nemzetközi Társaságának (ISOH), az Európai 
Sporttörténeti Bizottságnak (CESH) és a Magyar Sporttudományi Társaság Sporttörténeti 
Szakbizottságának is. Sporttörténeti témában számtalan előadást, publikációt jegyez. Jelentős 
érdemei vannak a sportszakemberképzés terén az olimpiai eszme népszerűsítésében. 

 

Dr. Gál Andrea 

Testnevelő tanár, szociológus, társadalomismeret-tanár. 1992-től először általános iskolákban, 
majd a SOTE Testnevelési Tanszékén testnevelést, az ELTE-n szociológiát tanít; a 
felsőoktatásban több intézményben is óraadó. A Testnevelési Egyetem Társadalomtudományi 
Tanszékén 2005-től tanársegéd, majd az egyetemi ranglétrát járva 2014-től egyetemi docens, 
2017-től – dr. Szikora Katalin utódaként – tanszékvezető. Sportolói pályafutása során atléta, 
kézilabdázó (NB I.), majd utóbbiban edző, játékvezető. Akkreditált témavezető a TF doktori 
iskolájában; számtalan előadást, publikációt jegyez. A Magyar Testnevelő Tanárok Országos 
Egyesületének tagja, felügyelőbizottsági elnök, az MSTT Sportszociológiai és 
Szakbizottságának, az MSZT Sportszociológiai Szakosztályának elnöke, a Nemzetközi 
Sportszociológiai Társaság (ISSA), a sport társadalomtudományi hátterét kutató nemzetközi 
szervezet (International Society for the Social Sciences of Sport), a Magyar Sporttudományi 
Szemle Tanácsadó Testületének, illetve a Testnevelés, Sport, Tudomány online folyóirat 
szerkesztőbizottságának tagja. 

 

Faragó Judit 

Asztaliteniszjátékos, majd újságíró, sportvezető, sportdiplomata. Asztalitenisz-szakíró, 
kezdetben a Magyar Távirati Iroda sportosztályának munkatársa, később az Asztalitenisz 
folyóirat szerkesztője. Sportvezetőként a Magyar Asztalitenisz Szövetség főtitkára, a 
Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség (ITTF) igazgatótanácsi, majd elnökségi tagja; később 
versenyigazgatója, 2011 és 2017 között a szervezet vezérigazgatója. 1999-től a Magyar 
Olimpiai Bizottság tagja, 2001 és 2012 között a MOB elnökségének munkájában is részt vesz; 
a 2003-ban megalakuló Nők a Sportban Bizottság első vezetője. A 2019-es budapesti 
asztalitenisz-világbajnokság alkalmával a szervezőbizottság tanácsadója. 2019-től a MOB 
tiszteletbeli tagja. Széleskörű sportvezetői és sportdiplomáciai tájékozottságával, 
sportszövetségi operatív rutinjával, nemzetközi eseményeken szerzett tapasztalatával aktívan 
segítheti az akadémia munkáját. 


