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MOB Érdemérem: 

Köpf Károly: MOB tag, 50 éve tevékenykedik a magyar sportéletben. Megbecsült, elismert edző, 

sportvezető. Munkahelyei: MOB, Vasas SC, Magyar Birkózó Szövetség, Magyar Vízilabda Szövetség, 

OTSH főosztályvezető, majd helyettes államtitkár. A MOB sportigazgatójaként, illetve csapatvezetés 

tagjaként öt nyári olimpián és két téli olimpián vett részt. Jelenleg a Magyar Edzők Társaságának a 

főtitkára. Kimagasló, példaértékű tevékenységével a magyar sport, az olimpiai mozgalom ikonikus 

egyénisége. 

Martos György: Sportolói és sportszakemberi pályafutása egyaránt méltatásra érdemes. 

Oroszlánrésze volt a rövidpályás gyorskorcsolyázás magyarországi meghonosításában. 

Gyorskorcsolyázó olimpikon, összesen 29 csúcsot futott, 2002-2016 között a Nemzetközi Korcsolyázó 

Szövetség (ISU) Elnökségének volt a tagja, 2016-tól örökös tiszteletbeli tagja. 1992-től valamennyi téli 

olimpián részt vett, a pjongcsangi játékokon nagy segítséget nyújtott a magyar short track válogatott 

edzésidejének optimalizálásában. 

Magyar László: A Ceglédi Sporttörténeti Gyűjtemény az elmúlt 17 évben az ő vezetésével vált 

országosan elismert gyűjteménnyé. Az intézmény hagyományápoló tevékenysége követendő 

példaképévé vált számos vidéki sportgyűjteménynek. A Ceglédi VSE-nek 15 évig volt az elnöke, majd 

a BVSC elnökhelyetteseként hat évet töltött a magyar sportélet irányításában. A MOA múzeumi 

albizottságának tagja. Évente több ezer fiatallal ismerteti meg az olimpizmus eszméjét.  

MOB Életműdíj: 

Dunai Antal: Olimpiai bajnok és olimpiai ezüstérmes labdarúgó. Az egyetlen magyar labdarúgó, aki 

labdarúgóként és edzőként is a legmagasabb szinten volt képes kivételes rátermettségét 

kamatoztatni. Magyar labdarúgóként két „nemesfém cipőt” is szerzett az európai gólkirályok 

versenyében. Olimpiai játékokon ez ideig senki sem szerzett több gólt, mint ő, 326 élvonalbeli bajnoki 

meccsén pedig 202 gólt rúgott. 1993 és 1998 között az olimpiai válogatottat vezette, és együttesével 

kijutott 1996-ban az atlantai olimpiára. Korát meghazudtoló aktivitása, nyitott életszemlélete, jó 

kedélye okán ma is rendkívül népszerű és elismert a futball világában. MOB-tag, a Mező Ferenc 

Sportbizottság aktív tagja. 

Nők Sportjáért életműdíj 

Dr. Ormai László: A Központi Statisztikai Hivatalban dolgozott, ahol megalapította a Statisztika SC női 

csapatát asztalitenisz sportágban. 1959-től már első osztályban szerepeltek. Ettől kezdve csapata 40 

magyar bajnoki címet szerzett. Szakosztálya a világ legeredményesebb szakosztályává vált, 25 

alkalommal hódította el a Bajnokcsapatok Európa Kupáját. A TF-en tanított szakedzőket. Majd a női 

válogatott szövetségi kapitánya volt, az Edző Bizottság vezetője. Szakmai könyvet adott ki az 

asztalitenisz oktatásáról. A Magyar Edzők Társaságának elnöke volt, jelenleg tiszteletbeli elnöke. 

Közvetve kezdeményezője volt az edzők olimpiai járadékának, a Kiemelt Edzői Programnak, a 

Mesteredzői Díjnak. Nagy tiszteletnek örvend a hazai és a nemzetközi sportéletben is. 

Nők Sportjáért díj 

Dr. Szécsényiné dr. Fekete Irén: A TF-en 32 évig oktatott ritmikus gimnasztikát, mely az ő 

kezdeményezésére kapott önálló tanszéket. Legnagyobb sikerének a főiskolai szintű táncpedagógus 

szak kialakítását és beindítását tartja. Tíz évig tanított a Táncművészeti Főiskolán gimnasztikát, s 



2 

 

megalapította a Ritmikus Sportgimnasztika (RSG) Szövetséget, részt vett a Nemzetközi Bizottság 

munkájában. Öt tankönyvet írt, "Mozgás, szépség, harmónia" címmel rg. szakmai lapot adott ki, és 

ledoktorált. Neki köszönhetjük a magyarországi "aerobiklázat", ill. környező országokba is az ő 

közreműködésével jutott el ez a mozgásforma. 

Nők Sportjáért különdíj 

Kozma Erzsébet: A magyarországi karate egyik alapító tagja. Több mint négy évtizede tevékenykedik 

a karate sportban. Az első nő, aki feketeövet szerzett, és jelenleg is a legmagasabb karate mester az 

országban. Az első edző Magyarországon, aki Európa-bajnok tanítvánnyal büszkélkedhet. Az első nő, 

akit a magyar karate társadalom a magyar Karate Szakszövetség alelnökének választott, számos 

kiváló sportoló neve fűződik az ő munkásságához. Elhívatottsága, szakmai tapasztalata, valamint 

edzői munkássága példaértékű. Jelenleg a "Pest-Budai" Shotokan Karate Club elnöke. 

 

 


