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Eseménydús tíz hónap van mögöttünk – téli olimpiával, világ- és Európa-

bajnoksággal, világraszóló magyar sikerekkel. Ami pedig a Magyar Olimpiai 

Bizottság új vezetőségét illeti: munkában, hazai és külföldi sportdiplomáciai 

találkozókban, utazásokban és egyeztetésekben gazdag időszak áll mögöttünk – 

és örömmel mondhatom: elindultunk azon az úton, amit kijelöltünk magunknak.  

Az elmúlt tíz hónapban voltak saját, nagy tetszést arató rendezvényeink, kötöttünk 

értékes, gyümölcsözőnek ígérkező megállapodásokat új partnerekkel és ápoltuk a 

kapcsolatot a régi támogatókkal, közben pedig egyetlen pillanatra sem feledtük, 

hogy a magyar sport sikeréért dolgozunk – már párizsi fókusszal, a 2024-es nyári 

olimpiát tartva szem előtt.  

De menjünk sorban! 

Amikor legutóbb májusban, a mostaninál szűkebb körben találkoztunk, már túl 

voltunk a pekingi játékok sporttörténeti sikerein, eleget tettünk szomorú 

kötelességünknek és minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy segítsünk az Ukrán 

Olimpiai Bizottságnak a háborús helyzetben.  

Ezt követően a mi életünk szerencsére visszatért a rendes kerékvágásba, 

elkezdődtek a sportesemények, amelyek meghatározták a mindennapjainkat. 

Többek között itthon is rendeztünk jó néhány magas színvonalú eseményt.  

A mindig népszerű birkózó Európa-bajnokságot, ezt követően világszenzációnak 

számított, hogy nálunk rajtolt a világ egyik legnagyobb országúti 

kerékpárversenye, a Giro d’Italia, és semmiképpen sem szabad szó nélkül elmenni 

a szenzációs vizes világbajnokság mellett sem, amely ismét hazánkra irányította 

a nemzetközi sportvilág és a sajtó figyelmét. Szervezésből ezúttal is jelesre 

vizsgáztak csapataink, csakúgy, mint az ifjúsági és U23-as kajak-kenu 

világbajnokságon.  

Kiemelkedő esemény volt Münchenben a multisport Európa-bajnokság, amelyet 

kilenc sportágban rendeztek meg: a mieink atlétikában, asztaliteniszben, 

evezésben, falmászásban, kajak-kenuban, kerékpársportban, tornában és 

triatlonban voltak érdekeltek: összesen 11 arany, 7 ezüst és 5 bronzérmet 

gyűjtöttek, amihez akkor is gratuláltam, de most is megteszem.  

A nyári EYOF-ról 24 éremmel tértünk haza Besztercebányáról, a nemzetek közti 

éremtáblázaton ez az ötödik helyet jelentette, amely minden idők harmadik 

legeredményesebb szereplése. Fontos volna, hogy ezeket a fiatalokat a sportban 



tudjuk tartani, de erre is van megoldásunk, amiről később ejtenék néhány szót, 

tartva az időrendi sorrendet.  

Méltóképpen megünnepeltük a nemzetközi Olimpia Napját. A TF-en 

megkoszorúztuk Coubertin báró szobrát, streetballtornát rendeztünk a 

parkolóban, majd aláírtunk egy 100 millió forintról szóló támogatási szerződést a 

Magyar Bankholdinggal. Este a magyar-brazil vízilabda-mérkőzésen 

leeresztettünk egy nagy Olympic Day zászlót a lelátón, amely szerepelt a 

tévéközvetítésben, és fényfestéssel megfestettük a budai vár Duna felé eső oldalát 

az olimpiai bajnokok képével, az Olympic Day felirattal, valamint a magyar 

olimpiai bajnokok fotóival.  

Apropó támogatók! 

Szerencsére nem csupán a Magyar Bankholding gondolta úgy, hogy érdemes a 

Magyar Olimpiai Bizottságba fektetnie a bizalmát: küszöbön áll a megállapodás 

a Szerencsejáték Zrt.-vel, a nemzetközi top partner Allianzzal, valamint a 

Samsunggal is, amelynek nagyon tetszenek a terveink. A Toyotával való 

együttműködés jegyében 24 személyautót adtunk át a szövetségekkel egyeztetve 

olimpikonjainknak, akik ki is próbálták a kocsikat a Hungaroring aszfaltcsíkján. 

Továbbra is a partnereink között tudhatjuk: az MVM-et, a Coopot, a Synlabot, és 

a Maspedet. Nemrégiben megállapodást írtunk alá az MTVA-val is, amelynek 

értelmében Párizsra készülő olimpikonjainkat bemutatják a különböző 

csatornákon.  

Ami a sportdiplomáciát illeti: eleget tettünk a nemzetközi kötelezettségeinknek, 

kollégáim vagy én magam is több ízben részt vettünk azokon a nemzetközi 

eseményeken, amelyek az olimpiai mozgalomhoz kapcsolódnak – legyen szó 

ifjúsági vagy felnőtt eseményekről.  

Jártunk Krakkóban, az Európa Játékok kapcsán, személy szerint nagy 

megtiszteltetés számomra, hogy beválasztottak a koordinációs bizottságba. Részt 

vettem a Montenegrói Olimpiai Bizottság 15. születésnapján, Fábián László 

főtitkár úrral és Bartha Csaba sportigazgató úrral megtekintettük az olimpiai 

helyszíneket Párizsban. Kollégáim jártak Prágában és Finnországban a 

fenntarthatóságról tartott konferencián, negyvenfős delegációval részt vettünk a 

müncheni olimpia 50. évfordulója alkalmából rendezett emléktúrán. A MOB 

munkatársai ellátogattak a téli EYOF helyszínére, illetve az Európai Olimpiai 

Bizottság olümpiai kongresszusára, Fábián László pedig sportdiplomáciai 

találkozón vett részt Vietnamban, és ő képviselte a MOB-ot az ANOC szöuli 

kongresszusán is.  



Ezen találkozók alkalmával többször szerencsénk volt találkozni és egyeztetni a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökével, Thomas Bach-hal, valamint Orbán 

Viktor miniszterelnök és Novák Katalin köztársasági elnök is fogadott minket egy 

hasznos és konstruktív egyeztetésre. Megbeszélést folytattunk Gulyás Gergely 

miniszterelnökséget vezető miniszterrel és Fürjes Balázzsal is, akit Thomas Bach 

NOB-elnök javaslatára beválasztottak a 2032-es brisbane-i olimpia koordinációs 

bizottságába, amelyhez gratulálok. 

A MOB vezetőségében történt változásokkal majdnem párhuzamosan, 

tulajdonképpen néhány hónap eltéréssel felállt a Honvédelmi Minisztérium új 

Sportért Felelős Államtitkársága: dr. Schmidt Ádám államtitkár úrral és a Schmidt 

Gábor helyettes államtitkár úrral azóta is szoros kapcsolatban állunk – a szakmai 

kérdésekben kikérik a véleményünket, folyamatosan egyeztetünk, nagyon jó 

munkakapcsolatot alakítottunk ki az utóbbi hónapokban, ami elengedhetetlen is, 

tudva, hogy Magyarország Kormánya kiemelt stratégiai ágazatként tekint a 

sportra.  

Ennek egyik területe volt a sportági konzultációsorozat a szakszövetségekkel, mi 

részt vettünk az ő eseményeiken, mi is meghívtuk a minisztérium képviselőit az 

általunk szervezett megbeszélésekre, melyek kimondottan a párizsi olimpiára 

koncentráltak.  

28 sportággal ültünk asztalhoz, konstruktív, őszinte megbeszélések voltak. 

Célunk, hogy minél inkább elősegítsük az olimpiai felkészülést, majd szereplést. 

A Sportolói Bizottság is akcióba lendült: az októberi nyílt ülést követően 

Sportolói Fórumot szerveztünk a TF-fel együttműködésben, amire szerdán kerül 

majd sor.  

A végére hagytam, pedig talán a legfontosabb témakör: nyakunkon a párizsi 

olimpia. A kvalifikációs versenyek már javában zajlanak, bár távolinak tűnik, már 

nagyon is közel van. 

Kollégáimmal többször is jártunk Párizsban, az egyeztetéseken a sport szakmai 

és gazdasági szereplői vettek részt. A szervezőbizottság tagjai mind kiemelték, 

hogy az olimpia megrendezésének kiemelt jelentősége van abban az értelemben 

is, hogy népszerűsítsék a mindennapi mozgást a fiatalok és a felnőttek körében. 

A párizsi olimpia egyébként a jelenlegi információink szerint minden eddiginél 

látványosabb lesz, és nem csupán azért, mert a sporteseményeknek Párizs 

ikonikus épületei adják majd a hátteret, kezdve rögtön a megnyitóval. Az olimpia 

résztvevői hat kilométer hosszan, 106 hajó fedélzetén hajóznak végig a Szajnán, 

hogy aztán a Trocadero téren megtartsák az ünnepség hivatalos részét. Kompakt 

olimpiára készülünk, a helyszínek 80 százalékát a sportolók harminc perc alatt 



elérik az olimpiai faluból – 21 sportág lesz tíz kilométeres körön belül a faluhoz 

képest. Tartanak versenyeket a Grand Palais-ban, a Mars-mezőn, a Szajna hídjain, 

a Concorde téren vagy a Roland Garroson – és például a strandröplabdának az 

Eiffel-torony ad majd hátteret. Az újságíróknak és televíziósoknak jó hír, hogy a 

48 helyszínen, 10.500 résztvevővel zajló párizsi olimpián a fotósok és újságírók 

élete visszatér a rendes kerékvágásba a járvány miatti korlátozások után. 

És a végére még egy jó hír: nagyon fontos projektet indít el a MOB a jövő év 

elején, és ez nem más, mint a kettős karrier program 

A sportolók gyakran szembesülnek azzal a kihívással, hogy sportkarrierjüket a 

tanulással vagy a munkával kombinálják. A sportág legmagasabb szintjén való 

siker elérése intenzív edzést és versenyzést követel itthon és külföldön, ami 

nehezen egyeztethető össze az oktatási rendszer és a munkaerőpiac kihívásaival 

és korlátaival. Nemcsak a sportolók részéről van szükség elkötelezettségre, 

rugalmasságra és felelősségvállalásra, hanem speciális programok is kellenek 

ahhoz, hogy a tehetséges sportolóknak választani kelljen a tanulás és a sport vagy 

a munka és a sport között. A Magyar Olimpiai Bizottság kettős karrier programja 

lehetővé teszi, hogy a sportolók aktív sportkarrierjük mellett jelen legyenek az 

oktatásban, a munkában – elősegíti a beilleszkedést a sportpályafutás utáni civil 

életbe. 

A kettős életpálya program kiemelt feladata, hogy támogassa a köz-, és 

felsőoktatásban (BSC, MSC, PHD) tanuló élsportolókat, hogy ne kelljen 

választaniuk a sport és a tanulás között, illetve zökkenőmentesen tudjanak átállni 

a sport utáni civil életre a munkaerőpiacon. A program hosszútávú célja, hogy az 

eredményes sportolók, már versenyzői pályafutásuk során határozott jövőképpel 

rendelkeznek.  

 


