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BEVEZETŐ 
 
A Magyar Olimpiai Bizottság működését, munkáját, minősítését 2012-ben alapvetően a 
londoni olimpia és a sporttörvény változásának megfelelő strukturális átalakulás határozta 
meg. A MOB emellett kidolgozta a hazai sportfejlesztés irányait és területeit. A közel tíz évre 
szóló átfogó stratégiai anyagot a londoni olimpián ismerhették meg a sajtó munkatársai és a 
november 23-i közgyűlésen a tagság. A MOB a stratégiai anyag elkészítése után megkezdte a 
tizenhat kiemelt olimpiai sportág fejlesztési programjainak az előkészítését, kidolgozását. Ez 
a munka, szoros együttműködésben az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért és 
Ifjúságért Felelős Államtitkárságával, az NSK-val és az érintett szakszövetségekkel, 2013 
tavaszára jutott el a kormány előterjesztésig, és megvalósulásával történelmi lehetőséghez 
jut a magyar sport.  
Kiemelt sikerként könyvelhető még el 2012-ben, hogy az Európai Olimpiai Bizottságok 
(European Olympic Committees, EOC) 41. közgyűlésén, Rómában eldőlt: Győr városa 
rendezheti 2017 júliusában (július 22-29.) a XIV. Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált 
(European Youth Olympic Festival, EYOF). 
Jelentős állomásnak tekinthető, hogy megkezdődött a kiemelt sportágak 
adósságkonszolidációjának előkészítése. 
 
 
A kormányzati szándéknak és a kialakított törvényi szabályzási háttérnek megfelelően a sport 
területeinek irányítása egyetlen civil sportszervezet, a MOB kezébe került. Az olimpiai 
sportokon, sportmozgalmon kívüli sportágak, a diák és egyetemi – főiskolai, a 
szabadidősportos, fogyatékkal élők sportterülete – a finanszírozás átláthatósága és 
hatékonyságának érdekében is – egy központi irányítás alá került. Ez a rendkívüli átalakulási 
folyamat zökkenőmentesen lezajlott. A Magyar Olimpiai Bizottság struktúrájának 
átalakításával, az elnöki irányítás fenntartása mellett, alelnöki rendszerének, tagozati 
rendszerének kialakításával teremtette meg a sportterületek érdekképviseletének 
rendszerét. 
 
A MOB 2012. február 26-i Közgyűlésén megválasztott Elnökség 2012-ben hét alkalommal 
ülésezett. A testület minden esetben határozatképes volt és összesen 128 határozatot 
fogadott el.  
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A MOB olimpiai sportágak versenysportjáért felelős szakmai tagozatának 
2012. évi munkája 

A célkitűzés, hogy a Magyar Csapat a Londoni Olimpiai Játékokon az éremversenyben és a 
pontversenyben egyaránt a legjobb 20 nemzet között végezzen, maximálisan teljesült. 
Magyarország 8 arany, 4 ezüst és 5 bronzéremmel az éremtáblázaton az előkelő 9. helyen 
végzett a 204 ország versengésében. Az I-VI. helyezések alapján számolt pontversenyben 
pedig a 14.helyen zárt. 24 sportág 107 versenyszámában 93 férfi, 59 nő, összesen 152 
magyar versenyző indulhatott a XXX. Nyári Olimpiai Játékokon. Aranyérmet 11 sportolónk 
nyert, 22 sportolónk szerzett érmet, 78 sportolónk végzett pontszerző (I-VI.) helyen, ami az 
olimpián induló versenyzők 51,97 %-a. 
A magyar csapat az elvárásoknak megfelelően szem előtt tartva a „zéró toleranciát”, 
doppingvétség nélkül kiváló szerepléssel fejezte be a XXX. Nyári Olimpiai Játékokat! 
 

A MOB Elnöksége rendszeresen tájékoztatást kapott a felkészülés helyzetéről. Az olimpiáról 
készült beszámolót elfogadta a MOB Elnöksége és a 2012. november 23-án megtartott 
közgyűlés is.  

A szövetségekkel folytattuk a ciklus elején megkezdett rendszeres konzultációkat. 2000-től 
összesen 150, 2012-ben 27 konzultációt tartottunk.  

Az olimpiai felkészülésben résztvevő szakemberek részére rendszeres szakmai-tudományos 
továbbképző konferenciákat szerveztünk a Magyar Sporttudományi Társaság, a Magyar 
Edzők Testülete, a TF és az OSEI közreműködésével. 

Megszerveztük a versenyzők kiemelt egészségügyi ellátását, országosan tíz kiemelt 
intézményben az egészségügyi államtitkárság és az OSEI-ben működő call center 
segítségével. 

A tiszta felkészülés, a doppingellenes küzdelem jegyében folyamatosan tájékoztattuk az 
olimpiai felkészülés résztvevőit az időszerű tudnivalókról. A magyar csapat az elvárásoknak 
megfelelően szem előtt tartva a „zéró toleranciát”, doppingvétség nélkül kiváló szerepléssel 
fejezte be a XXX. Nyári Olimpiai Játékokat.  

Az olimpiai kerettagok civil karrierjének segítésére rendelkezésre áll a MOB Életút 
programja, amelynek keretében támogatást nyújtottunk a versenyzők továbbtanulásához, a 
diploma megszerzéséhez, valamint nyelvtanfolyamokat szerveztünk részükre. 
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Az év során az olimpia mellett kiemelkedően szerepeltünk az Európa-bajnokságokon. 17 
sportágban összesen 316 olimpiai pontot szereztünk olimpiai versenyszámokban. 

Az olimpia miatt érthetően kevés sportágban rendeztek világbajnokságot. Három sportágban 
(korcsolya, öttusa, vívás) sikerült pontszerző helyezést elérnünk. 

 

A MOB további szakmai tagozatainak 2012. évi munkája 

 

A Magyar Olimpiai Bizottság saját szervezeti rendszerén belül az olimpiai sportágak 
versenysportjáért felelős szakmai tagozat mellett működő további szakmai tagozatok 
hatékony működése érdekében külön osztályt állított fel (Györfi János osztályvezető, 
koordinátorok: Vass Henriett, Kis Zsanett, Holló Viktória, Nagy József). Az osztály feladata a 
területeken belüli és közötti koordináció megvalósítása, a szinergikus pontokon – a londoni 
stratégiai program mentén – katalizátor jellegű folyamatok beindítása. A Magyar Olimpiai 
Bizottság kialakított osztályán keresztül folyamatosan kapcsolatot tart fenn a 
sportterületekkel, a tagozatokban képviseletet ellátó személyekkel, a sportterületeket 
összefogó országos szervezetek vezetésével. A munkakapcsolat a sportszervezetek 
vezetőivel kiváló, napi szintű. A problémamegoldásokon a MOB Tagozatok közötti 
koordinációs osztályán keresztül közösen, folyamatosan dolgozik. 

 

A tagozatok rendszeresen üléseznek, határozataikkal, szakmai állásfoglalásaikkal hatékonyan 
segítik a MOB döntéshozatali folyamatait. A tagozatok munkája növeli a MOB 
hatékonyságát, megalapozza – a sport összes területére kiterjedő módon – szakmaiságát, 
nemzetközi szintű munkáját. A sport komplex megközelítése elindította azokat a fejlesztő 
folyamatokat, amelyek a sportterületek képviselőinek tényleges együttes munkája, 
kommunikációja következtében immár lehetőség van. Az érdekképviseleti, érdekegyeztetési 
folyamatok együttesen zajlanak, minden megoldandó kérdésről a MOB elnöksége 
közvetlenül értesül, véleményt formál, dönt. A sportközigazgatás szakembereivel is kiváló, 
közvetlen kapcsolat alakult ki, hiszen a sportterületek problémáit a tagozatok felől 
egységesen és folyamatosan lehet képviselni az EMMI sportért felelős szakállamtitkársága 
felé. 
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A tagozatokba tartozó 10 fő közé az országos sportszervezetek vezetői és a sportszakma 
legkiválóbb képviselői kerültek be, biztosítva ezzel a szakmaiság legmagasabb színvonalát és 
a mögöttük lévő sportterületek szakmai véleményének, érdekképviseletének érvényesülését 
biztosítását. 

 

Diák- és Főiskolai - Egyetemi sportért felelős szakmai tagozat 

Szavazati joggal rendelkeznek: 
Dr. Tóth Miklós (elnök) 
Skultéty Tamás (alelnök, MEFS) 
Dr. Székely Mózes (főtitkár, MEFS) 
Dr. Freyer Tamás (alelnök, MEFS) 
Dr. Kiss Ádám (elnök, MEFS) 
Deák György (tiszteletbeli elnök, MDSZ) 
Daragó Lászlóné (alelnök, MDSZ) 
Szlatényi György (főtitkár, MDSZ) 
Kovács Géza (elnök, SIOSZ) 
Magó Gábor Gyula (főtitkár, KIDS) 
 
Tanácskozási joggal: 
Szalma László (dékánhelyettes, SE-TSK) 
Varga András (alelnök, MTTOE) 
Kutassy György (SZODSE) 
Lehmann László (MOB-NSI) 
Balássy László (elnök, RIDISZ) 
Kis Mihály (közoktatási sportiskolák képviseletében, Grosics Gyula Újbudai Közoktatási típusú 
Sportiskola) 
 
A tagozat koordinációs feladatait Kis Zsanett MOB koordinátor látja el. 

Tagozati ülések: 7 alkalommal ülésezett és 14 határozatot hozott. 
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Szabadidősportért Felelős Szakmai Tagozat 

A tagozat elnöke és a MOB alelnöke: Monspart Sarolta.  

Tagok: Garancsi István, Horváth András, Katus Tamás, Máth István, Nádas Pál, Péter Zoltán, 
Pogány Éda, Salga Péter, Schneider Béla. 

A tagozat 2012-ben 8 alkalommal ülésezett és 19 határozatot hozott, 2 alkalommal 
elektronikus úton foglalt állást. 

 

Nem olimpiai sportágak versenysportjáért felelős szakmai tagozat 

A tagozat elnöke:  dr. Leyrer Richárd 
 
Tagok: 

Besenyei Péter Magyar Repülő Szövetség 
dr. Leyrer Richárd Magyar Kick - box Szakszövetség, elnök 
dr. Mészáros János Magyar Karate Szakszövetség, elnök  
dr. Nyíri Iván Magyar Búvár Szakszövetség, elnök  
Erőss Zsolt Magyar Hegy és Sportmászó Szövetség 

Ferjáncz Attila 
Magyar Nemzeti Autósport Szövetség, 
tiszteletbeli elnök 

Járosi Péter Magyar Sárkányhajó Szövetség, ügyvezető 
Mihalik Hunor Magyar Kendo, Iaido és Jodo Szövetség, főtitkár  
Somkuti Annamária Magyar Táncsport Szövetség, elnök 
Varga István 
 

Magyar Tradicionális Kung Fu és Wushu 
Szövetség, főtitkár 

   
Tagozati ülések 
 
A tagozat 2012-ben összesen 7 alkalommal ülésezett. 

Főbb határozatai: Javaslatot tett a 2012-es működési támogatások elosztására, a 2013-as 
Világjátékok 2012-es felkészülési támogatására, elfogadta a tagozat ügyrendjét, OKJ-s 
sportedző, –oktató képzés a nem olimpiai sportágak részére. 

 
 
 



 

8 
 

Nem olimpiai sportágak eredményei 2012 (Eb-, vb-arany, -ezüst, -bronz) 
 
A nem olimpiai sportágak a 2012-es évben Európa-bajnokságokon 32 arany-, 29 ezüst- és 44 
bronzérmet, világbajnokságokon 12 arany-, 14 ezüst- és 19 bronzérmet szereztek.  
 

Regisztrált taglétszám a nem olimpiai tagozat sportágaiban a Sportinformációs Rendszer és a 
szövetségek saját bevallása alapján 49.025 fő, tagszervezetek száma 2420 db.  
2012 év végén 40 szövetségünk közül 9 országos feladatokat ellátó sportszövetségként, a 
többiek szakszövetségként működnek.  
 
2012-es költségvetés 

Működési összeg:  
194 766 000 Ft 

Világjátékok felkészülés:  
23 250 000 Ft 

Küzdősportok 
Világjátéka 
felkészülés 
4 500 000 Ft 

Összesen:  
222 516 000 Ft 

 
 

MOB fogyatékosok sportjáért felelős szakmai tagozat 

A tagozat 10 főből áll, melybe a Magyar Paralimpiai Bizottság 6 főt delegálhat. A tagozat 
tartalmazza a fogyatékosság specifikus területeket, valamint a verseny/diák/szabadidősport 
terület küldötteit az alábbiak szerint: 
 

Név delegáló 

dr. Deutsch Tamás MPB – tagozat elnöke 

Gömöri Zsolt MPB – integrált sportágak 

Prohászka Csaba MPB – mozgássérültek sportja 

Tardos János MPB – látássérültek sportja 

Gódor László MPB – MPSZ sportja 

dr. Tapolczai Gergely MPB – hallássérültek sportja 

dr. Lelik Ferenc szabadidősport 

Toponáry Gábor diáksport 



 

9 
 

Berente Judit szervátültetettek sportja 

Lengyel Lajos Speciális Olimpia sportja 

 
 
A tagozat  2012-ben 7 alkalommal ülésezett, 4 alkalommal hozott elektronikus úton 
írásbeli határozatot. Összesen 64 db határozat hozott.  
 
Az üléseket minden esetben a tagozat elnöke, dr. Deutsch Tamás vezette.  
 
 

Összegzés 

A tagozatok működése folyamatos és magas színvonalú. A sportterületek képviselete 
közvetlen, az információáramlás állandó és kölcsönös, többirányú. A döntések 
előkészítettsége, szakmai színvonala rendkívül magas színvonalú. A 
problémamegoldásokon közös munka folyik a tagozatok mögött dolgozó 
sportszervezetekkel. A sport stratégiai ágazatként történő kezelése egy új dimenzióba 
emelte a sportot, természetesen először a versenysport eredményességének 
biztosításával, de a mindennapos testnevelés bevezetését követően a különböző 
sportterületek átgondolt stratégiai fejlesztése is közvetlenül a döntéshozók elé kerül. A 
MOB tagozatok koordinációjáért felelős osztályának köszönhetően egy szerves és szoros 
együttműködés indult meg a sportterületekkel és azok kiemelkedő reprezentáns 
képviselőivel. 

 

 

A MOB utánpótlás-nevelési programjai, munkája 2012-ben 
 
Az elmúlt évtizedben a Nemzeti Sport Intézet által elindított, majd 2012-től a Magyar 
Olimpia Bizottság irányításával tovább működő központi utánpótlás-nevelési programok – a 
Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program, a Héraklész programok, illetve a sportiskolai 
program egy új szemléletmód meghonosítását, egy egymásra épülő, az életkori 
sajátosságokat figyelembe vevő, az élsportolóvá válás folyamatát menedzselni tudó, a sport 
és a közoktatás rendszerét összekapcsoló struktúra kialakítását eredményezték.  
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Héraklész programok 
 
 
A programok támogatási területei 

 Főfoglalkozású és Gerevich ösztöndíjban részesülő sportágvezetők, illetve edzők 
foglalkoztatása (szövetségi utánpótlásedzők).  

 A központi felkészülés létesítmény-feltételeinek biztosítása. 

 Edzőtáborok, összetartások támogatása.   

 Tudományos háttér, rendszeres antropometriai, pszichológiai, pedagógiai, 
terhelés-diagnosztikai mérések biztosítása.  

 A sportegészségügyi ellátás.  

 Sporteszközök és felszerelések beszerzése. 

 Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel. 

 A programban szereplő sportolókra vonatkozó valamennyi információt 
tartalmazó sportinformatikai rendszer létrehozása.  

 
A Héraklész Programok 2012. évi költségvetése 
A 2012. évben a Héraklész Programban a sportágankénti szakmai támogatást a 2011. évi 
szinttel azonos mértékben, 587 millió forinttal terveztük. A látvány-csapatsportágak TAO 
általi támogatásának bevezetése azonban az érintett sportágak utánpótlás-nevelési 
programjaira vonatkozó állami támogatások egy részének más sportágak utánpótlás-
nevelésének támogatására történő átcsoportosítását tette indokolttá. Az átcsoportosításra 
javasolt összegek kialakításakor, az érintett szövetségekkel egyetértésben az alábbi 
szempontokat vettük figyelembe: 

 Az átcsoportosítást úgy kell megvalósítani, hogy az eredményesen működő 
utánpótlás-nevelési programok ne sérüljenek. 

 A tárgyévi programok megkezdése miatt az átcsoportosítás praktikusan a második 
félévben valósulhat meg. 

 A szövetségek igényelték, hogy a programok megmaradó állami támogatása a 
látvány-csapatsport támogatásuk alapját képező sportfejlesztési programok 
költségvetéseiben önrészként legyen felhasználható, ami az ide vonatkozó 
szabályozás szerint megvalósítható.   
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 A Héraklész és a Sport XXI Programokból átcsoportosítható támogatások aránya az 
egyes sportágakban más-más mértékben jelentkezett, ezért a két programra 
együttesen meghatározott, átcsoportosítandó összeget a sportágak oszthatták fel a 
programok között. 

 Az átcsoportosítás nagyságrendjének meghatározásakor célszerű figyelembe venni, 
hogy a látvány-csapatsport támogatást igénylők által különböző okokból fel nem 
használt támogatások egy olyan alapba kerülnek be, melyből bármelyik sportág 
utánpótlás-nevelése támogatható.  

 
Az alaptámogatás és a TAO-átcsoportosítás összegzett sportágankénti támogatási összegei 
2012. 
 

Sportág Alaptámogatás 
(Ft) 

TAO átcsoportosítás (Ft) Összesen 
(Ft) 

plusz mínusz 
Kajak-kenu 63 000 000 10 900 000   73 900 000 
Birkózás 42 000 000 5 900 000   47 900 000 
Atlétika 33 500 000 4 300 000   37 800 000 
Ökölvívás 25 000 000 3 800 000   28 800 000 
Úszás 63 000 000 6 700 000   69 700 000 
Asztalitenisz 18 000 000 2 700 000   20 700 000 
Súlyemelés 18 000 000 2 700 000   20 700 000 
Judo 29 000 000 5 600 000   34 600 000 
Sportlövészet 21 000 000 3 600 000   24 600 000 
Vívás 34 500 000 7 000 000   41 500 000 
Kézilabda 31 500 000     31 500 000 
Vízilabda 29 500 000   19 350 000 10 150 000 
Kosárlabda 28 500 000   20 650 000 7 850 000 
Torna 22 500 000 1 700 000   24 200 000 
Evezés 22 500 000 2 600 000   25 100 000 
Öttusa 23 500 000 6 500 000   30 000 000 
Röplabda 24 000 000     24 000 000 
Triatlon 19 000 000 3 000 000   22 000 000 
Tenisz 19 000 000 2 000 000   21 000 000 
Jégkorong 20 000 000   4 000 000 16 000 000 
ÖSSZESEN 587 000 000 69 000 000 44 000 000 612 000 000 
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A sportágakkal kötött támogatási szerződéseknek megfelelően az elszámolás kizárólag 2012. 
január 1. és 2013. január 31. közötti időszakban kelt, az adott időszak gazdasági-pénzügyi 
eseményeihez kapcsolódóan keletkezett számviteli bizonylatokkal volt teljesíthető. 
Sport XXI. Program 
  
A Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program (továbbiakban: Sport XXI. Program) a jövő 
élsportolóit a lehető legszélesebb körből, a sportoló gyerekek összességéből igyekszik 
kiválasztani maximum 14-15 éves korig. Az egységes utánpótlás-nevelési rendszer lényege, 
hogy a gyerekeknek és a fiataloknak egyenlő esélyt nyújtson: a tehetséges fiatalokat 
eljuttatja a versenysportig és az élsportig, a versenysportból kieső fiatalokat pedig más 
rendszerben működtetett, állandó sportolási lehetőségek felé irányítja. Célja a sportági 
alapok szélesítése érdekében minél több gyerek bevonása a rendszeres testedzésbe, 
valamint az, hogy kiválasztási bázist nyújtson a Héraklész Programhoz. 
A 2012-ben 21 sportágat (asztalitenisz, atlétika, birkózás, evezés, judo, kosárlabda, tenisz, 
kajak-kenu, kézilabda, vízilabda, ökölvívás, öttusa, vívás, sakk, sportlövészet, röplabda, 
triatlon, úszás és jégkorong, súlyemelés és torna) valamint módszertani központokat 
összefogó utánpótlás program tárgyévben 593.050.000.-Ft pénzügyi kerettel gazdálkodott. 
 
 
A Sport XXI. Program sportágankénti szakmai támogatása 2012. 
 

Sportág 
TAO 
Átcsoportosítás 
előtti keret (Ft) 

TAO 
átcsoportosítás 
összege (Ft) 

Végleges 
sportági 
keretek (Ft) 

Atlétika 60 000 000     60 000 000 
Kajak-kenu 60 000 000   60 000 000 
Kézilabda 50 000 000 -24 450 000 25 550 000 
Kosárlabda 45 000 000 -5 000 000 40 000 000 
Tenisz  26 000 000   26 000 000 
Vízilabda  35 000 000   35 000 000 
Vívás 38 000 000   38 000 000 
Ökölvívás 25 000 000   25 000 000 
Sakk 25 000 000   25 000 000 
Röplabda 30 000 000 5 000 000 35 000 000 
Triatlon 30 000 000   30 000 000 
Úszás 30 000 000   30 000 000 
Asztalitenisz 12 000 000   12 000 000 
Birkózás 25 000 000 5 000 000 30 000 000 
Evezés 18 000 000   18 000 000 
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Jégkorong 15 000 000 -6 500 000 8 500 000 
Judo 30 000 000   30 000 000 
Öttusa 20 000 000   20 000 000 
Sportlövészet 5 000 000   5 000 000 
Módszertani 
központok 20 000 000   20 000 000 

Összesen 599 000 000 -25 950 000 593 050 000 
 
A program működésének alapelvei 

 Elsősorban a korosztályos és utánpótlás-eredményességet és utánpótlás-nevelő 
munkát alapul véve a sportági szakszövetségek kijelölték a Programban résztvevő 
iskolákat és sportegyesületeket, szervezeteket. 

 A sportági szakszövetségek szakmai programja és a programban résztvevők körének 
megjelölése alapján a MOB támogatási szerződéseket kötött, amelyek 
megközelítőleg 15-20 ezer sportoló részvételét biztosították a programban egyesületi 
szinten és további 10-15 ezer fiatalt a támogatott versenyrendszerekben. 

 A támogatottak körét nagy részben sportszervezetek (egyesületek, gazdasági 
társaságok és szövetségek) alkotják, akik a hatályos jogszabályok által meghatározott 
módon kötelesek elszámolni. 

 A támogatásokat előfinanszírozás útján folyósítottuk, illetve a beérkezett pénzügyi 
elszámolások alapján jelenleg is folyósítjuk a kettő vagy három részletre megkötött 
szerződések esetében. 

 A sportági keretek terhére közvetlenül, úgynevezett dologi formában bonyolítunk 
szakmai programokat (pl. sportesemények, képző- és kiválasztó edzőtáborok, 
továbbképzések), valamint sporteszközök, illetve központilag szakkiadványok 
beszerzését biztosítottuk. 

 
Az elmúlt évben a Sport XXI. Program működése közel 500 támogatási szerződést kötöttünk, 
bonyolítunk le és közel 150 db szállítói megrendelés és/vagy megbízási szerződés került 
megkötésre, majd teljesítésigazolásokat követő számlázás alapján pénzügyi teljesítésre. 
 
Az alapelveket 2012. évben is maradéktalanul megvalósítottuk. Az áthúzódó pénzügyi 
rendezések oka, hogy az egyesületi támogatások esetében a támogatott időszak 2012. 
december 31-ig tartott, az elszámolási határidő pedig 2012. január 31-én volt. A szövetségek 



 

14 
 

esetében pedig 2013. március 31-ig tartott a támogatási időszak és 2013. április 30-ig kellett 
elszámolni. 
A kedvezményezett felek írásbeli kérelme és indoklása alapján a módosított szerződések 
határideje május 31-én jár le. A támogatások kétharmadát április végével már lezártuk.  
 
 
Sportiskolai program 
 
(A köznevelési típusú sportiskolai módszertani központok  
2012. évi állami támogatása) 
 
A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sport 
Államtitkárságának, illetve jogelődjeinek irányításával 2002 óta dolgozik az új típusú 
sportiskolai rendszer jogi és tartalmi szabályozásán. Ennek eredményeként jelenleg 54 
köznevelési intézmény (ún. sportiskolai módszertani központ) részesül ún. létszámalapú 
sportcélú állami támogatásban. Az ilyen jellegű állami támogatásban nem részesülő ún. 
sportiskolai követő iskolák száma megközelíti az ötvenet.  
 
 
A 2012. évi pénzfelhasználásunkat az alábbi táblázat szemlélteti 
 

Sorszám Tétel (feladatellátás) Tervezett összeg 
(eFt) 

1. 2012. költségvetési év 05-12. havi támogatása  184 821 
2. Módszertani fejlesztések  1 420 
3. Dologi kiadások 256 
4. Sportiskolai igazgatói konferencia megrendezése 3 
5. 2013. költségvetési év 2012. tanév 01-04. havi támogatás 97 678 
Összesen:  284 178 

 
A 2012. évi állami támogatást, ami 2012. 05. 01-től 2013. április 30-ig tartott, három 
támogatási szerződésben biztosítottuk a módszertani központoknak: 
1. támogatási szerződés: 2012. 05. 01-től 2012. 09. 30-ig, 
2. támogatási szerződés: 2012. 10. 01-től 2012. 12. 31-ig, 
3. támogatási szerződés: 2013. 01. 01-től 2013. 04. 30-ig tartott. 
 
A létszámalapú céltámogatást a közoktatási intézményekben vezetett és a hivatalosan 
lejelentett tanulói létszámstatisztikák alapján folyósítottuk, elvileg előfinanszírozási 
formában.  
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A MOB marketing és szervezési munkája 2012-ben 

2012. évi marketing és kommunikációs stratégia megvalósítása  
 

- Az egységes levelezési rendszer sikeresen felállt 2012 tavaszán, azonban a belső 
kommunikációs szabályzatot a MOB a szakmai tagozatok betagozódása után 
szándékozott elkészíteni. Az olimpiai előkészületek miatt ez a feladat átütemezésre 
került a 2013. évre. 

- A MOB sikeresen elnyerte a Médiaunió 2012. évi pályázatát, melynek köszönhetően 2 
milliárd Ft értékű médiakampány zajlott le három szakaszban, „A sport mindenkié!” 
kampányüzenettel, „Sportolj heti 3 x1 órát!” szlogennel, online, offline, TV, rádió és 
közterületen valamint minden nagyobb sporteseményen direkt megjelenéssel és 
aktivitással. 

- Megtörtént a MOB támogatói számára egyedi kommunikációs lehetőségek 
kidolgozása az olimpia évében, a támogatók – olimpiai támogatásukkal kapcsolatos – 
kommunikációs kampányaiban való részvétel folyamatos volt. Összesen tíz 
támogatónk szervezett számottevő olimpiai kommunikációt, mely folyamatos 
egyeztetést és jóváhagyási folyamatokat igényelt. 

- Folyamatosan zajlott a támogatók sport- és egyéb eseményein való MOB megjelenés 
(sportolók, MOB vezetők részvétele) és azok népszerűsítése, a tervezett két 
Szponzorok Klubja rendezvény megvalósult. 

- A NOB 12,5 millió Ft-os támogatásával megvalósult a Szponzoroknak szóló 
„Köszönjük!” kampány 2012 júliusában, offline, online és közterületi megjelenéssel. 

- Megvalósult a támogatói (zárt internetes rendszeren belüli) és a szurkolói (MOB 
honlapon elérhető) merchandise shop projekt. Értékesítés zajlott Londonban a 
szurkolói klubban és a Sziget Fesztiválon a MOB - Sziget együttműködés keretén 
belül.  

- Elkészült a MOB 1%-os spotja, mely két időszakban (február és május) 
kampányszerűen jelent meg a médiatámogatói felületeken. Az olimpia ideje alatt 
megvalósult négy kiemelt BKV járművön a „Hajrá Magyarok” szurkolói lelkesítő 
megjelenésünk (médiafelületi támogatással), és megvalósítottuk a BKV-val és a Team 
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Force-szal a „Magyar Olimpiai Csapat szurkolói villamosa” projektet 100.000 fős 
utazói létszámmal. 

- 2012-ben megkötött új támogatói megállapodások: 

             Magyar Posta és Magyar Posta Biztosító (pénzbeli támogatás és szolgáltatás) 
             LBT Kft. (terméktámogatás)  
             Heineken Zrt. (pénzbeli támogatás) 
             Watch Group Kft. (pénzbeli támogatás és terméktámogatás) 
             Lion’s Sport Kft. (szolgáltatás) 

- Új médiatámogatók: Sport 24, Juventus Rádió, HirTV Csoport, Publimont Kft. 

- A GFK Piackutatóval kötött együttműködési megállapodás alapján magyar és angol 
nyelven három kutatás készült az Olimpiai Mozgalom és a MOB tevékenységének 
megítélésével kapcsolatban, olimpia előtt egy alkalommal lakossági körben, olimpia 
után egy alkalommal lakossági körben, egy pedig a MOB támogatói körben, a MOB 
által megadott kérdések alapján. 

- A 2009 óta tartó gazdasági változások erőteljesen meghatározzák a versenyszféra 
szereplőinek támogatói szándékát. Európa és hazánk gazdasági kilátásai, a külföldi 
cégeket érintő gazdaságpolitikai döntések a hazai piacon megjelenő külföldi cégek 
anyavállalatainál is komoly szponzorációs megszorításokat eredményezett. Ezek a 
változások egy teljesen új megközelítésű szponzorációs stratégia kialakítását tették 
szükségessé, melynek fókuszában a szponzor kiszolgálása áll. Ennek érdekében a 
MOB az alábbi szolgáltatásokat és megjelenési lehetőségeket kínálta támogatóinak 
2012-ben: 

1. Szponzorok Klubja  
2. E- Hirlevél 
3. Közös kommunikációs stratégiák kidolgozása (céges belső és külső 

kommunikáció) 
4. Esemény/Élmény marketingaktiválás 
5. “Köszönjük!” kampány 
6. Támogatói webshop 
7. Médiatámogatói együttműködések 
8. TOP támogatók bevonása 
9. Sportszakmai konferenciákba való bevonás 
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2012. évi marketing eredmények 
 

- A 2012-ben a döntéshozatali és a felelősségi körök tekintetében jelentős változások 
történtek a Magyar Olimpiai Bizottságban: 

2012. elejétől szétvált a MOB marketing- és kommunikációs/média tevékenysége. 2012 
januárjában készült egy közös marketing- és kommunikációs stratégia, de a gyakorlatban a 
marketingtevékenységért és a szponzorkapcsolatokért Mihók Ildikó marketingigazgató, míg a 
médiakapcsolatokért és a MOB kommunikációs munkájáért Török Olivér sajtófőnök volt 
felelős. 
Mihók Ildikó marketingigazgató 2012 szeptemberében távozott a MOB-tól. Munkakörével 
kapcsolatos aktuális feladatait átadás-átvételi jegyzőkönyv keretében átadta Báthori Zsófia 
kommunikációs főmunkatársnak.   
 

                  2012. évben a MOB marketing bevételei (NOB TOP programból származó 
bevételek és a médiatevékenységgel kapcsolatos bevételek nélkül) a következők szerint 
alakultak: 

Pénzbeli támogatás:    271,19 millió Ft 

Eszköz-/terméktámogatás:   251,06 millió Ft 

Természetbeni juttatás (szolgáltatás): 116,37 millió Ft 

Összesen:     638,62 millió Ft 

Marketingbevételek a teljes olimpiai ciklus viszonylatában:  

(M Ft) 2009 2010 2011 2012 

pénzbeli 
támogatás 

277,186 366,841 270,5 271,19 

eszköz/termék 
támogatás 

61,991 92,45 30,59 251,06 

szolgáltatás 
támogatás 

43,588 97,6 102,21 116,37 

Összesen: 382,765 556,891 403,3 638,62 



 

18 
 

 

A 2012. évi marketingbevételek összességében meghaladták a 2011. év eredményeit, amely 
elsősorban a „nyári olimpiai évnek” és a jelentősen megnövekedett természetbeni 
támogatásoknak köszönhető. Általános tendencia viszont, hogy a pénzbeli támogatások 
mértéke 2008 óta folyamatosan csökken (a 2010-es téli olimpiának köszönhető enyhe 
emelkedéstől eltekintve). Ennek oka, hogy az általános gazdasági környezet, a potenciális 
támogatók üzleti eredményei nem kedveznek a pénzbeli támogatásnak. Az általános 
támogatási kedv csökkenését jelzi, hogy számos szövetségi és klub szintű támogatás is 
megszűnt vagy jelentősen lecsökkent a 2012. év végén lejáró szerződéseket követően. 
Bizonyos iparágakban bekövetkezett változások, általános gazdasági nehézségek a 
szektorban a 2013. évben esedékes új támogatói kör kiépítését jelentős mértékben fogják 
befolyásolni. Így például elsősorban az energiaszektort képviselő és a MOB eddigi 
legnagyobb támogatója, az E.ON – mely jelezte, hogy a következő olimpiai ciklusra nem tudja 
vállalni a Magyar Csapat támogatását – hiányát lesz nehéz pótolni.  
 

A MOB nemzetközi területének munkája, eredményei 2012-ben 

 

1. 2012. december 05.: a Magyar Olimpiai Bizottság sikeresen védte meg a londoni női 
kajak négyesünk olimpiai aranyérmét azzal, hogy a kérelmére a NOB Végreható 
Bizottság elutasította a Lengyel Olimpiai Bizottság kifogását, amelyben Fazekas 
Krisztina londoni indulásának jogosságát kérdőjelezték meg. 

2. 2012. december 08.: sporttörténelmi siker, Magyarország olimpiai versenyt rendezhet 
– ez Európai Olimpiai Bizottság győri helyszínnel Magyarországnak ítélte a 2017. évi 
Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál rendezését. 

3. 2012. december 10.: Borkai Zsolt elnök úr fogadta a MOB székházában Nawaf Bin 
Faisal Bin Fahad Bin Abdul-Aziz Al-Saud herceget, a szaúdi Ifjúsági Általános Elnökség 
elnökét, sportminisztert, egyben a Szaúdi Olimpiai Bizottság elnökét és a NOB tagját. 

4. 2012. december 23.: Hatos Gábor átvette londoni bronzérmét Borkai Zsolt úrtól, a 
MOB elnökétől a győri Városházán. 

5. 2013. január 16.: 2013. január 01. és 2014. február 28. között 10 magyar téli sportoló 
részesült NOB ösztöndíjban a Szocsi téli Olimpiai részvételre mindösszesen 210.000 
USD értékben. 
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6. 2013. január 13-22.: Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, Sydney, Ausztrália 

Borkai Zsolt Elnök úr a Londoni Olimpiai Játékokat megelőzően együttműködési 
megállapodást kötött az Ausztrál Olimpiai Bizottság vezetőjével és a NOB tagjával, John 
Coatesszal, amelynek köszönhetően Magyarország meghívást kapott a 2013. januári 
eseményre kajak-kenu, triatlon, súlyemelés és úszás sportágakban. 

Az Ausztrál Olimpiai Bizottság hármas céllal rendezi a Sydney Olimpiai Játékok óta ezt a 
kontinentális ifjúsági versenyt, eleinte kettőévente, de az Ifjúsági Olimpiai Játékok 
megalkotása óta immár négyévente. A millenniumi olimpiára Sydney hatalmas 
beruházásokat végzett el, számos sportlétesítményt épített és a Homebush elnevezésű 
városnegyedet teljesen átalakította. Az itt megépült Olimpiai Parkban világesemények 
rendezésére alkalmas sportlétesítményeket és stadionokat működtet a város önkormányzata 
nemcsak a városlakók és környékbeliek örömére, de a világ legjobb sportolói számára is. A 
2000. évi Nyári Olimpiai Játékok létesítményeinek utóhasznosítása, illetve hatékony 
kihasználása nemcsak a város vezetése, de az ausztrál sportvezetők számára is kiemelkedő 
jelentőséggel bír. 

A 2012. évi Nyári Olimpiai Játékokra Ausztrália mintegy 440 versenyzője kvalifikált, azaz 
közel háromszor annyi sportoló, mint ahányan hazánk képviseletében ki tudottak jutni 
Londonba. Ez a magas részvételi szám több tényezőnek is betudható, így elsősorban a 
kontinentális olimpiai kvalifikációs rendszernek, Óceánia és Európa sportrendszerei közötti 
eltéréseknek, az ausztrál sport társadalmi szerepének és funkciójának, illetve az 
utánpótlássport széles bázisának és az ausztrál diáksport, elsősorban a középiskolai és 
egyetemi sport, erejének. Az ausztrál sportszakmai és utánpótlás nevelési programok egyik 
csúcspontját, az Ausztrál Olimpiai Csapat utánpótlásának és tehetségkutatásának biztosítását 
tűzi zászlójára az Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Játékok periodikus és nemzetközi szereplőkkel 
fokozott megrendezése. Kiemelt cél ugyanis, hogy az AYOF versenyei, hasonlatosan az EYOF 
versenyeihez, adjanak lehetőséget a hazai tehetségek felfedezésére és az olimpiai csapatok 
utánpótlásának biztosítására. 

Az ausztrál utánpótlás-nevelésen, tehetségkutatáson, tehetséggondozáson és a 
létesítményhasznosításon túl az AYOF komoly társadalmi célt tölt be azzal, hogy országos 
alapokra építkezve jelentős nemzetközi sportesemény keretében népszerűsíti az olimpiai 
sportágakat és végül, de nem utolsósorban követendő és követhető példaképeket állít az 
ausztrál ifjúság elé. 
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A magyar ifjúsági válogatott sportolók dicséretet érdemelnek példamutató magatartásukért, 
hazánk nevének öregbítéséért, kiváló eredményeikért és tisztes helytállásukért. Az európai 
fagyos télből, embert próbáló utazás után, 10 óra időeltolódással dacolva érkezett meg a 
magyar csapat, és azonnal munkához látott. A megérkezést követően azonnal edzések, majd 
másnap versenyek fogadták a magyar sportolókat a rekord forróságban és alvási 
problémákkal küszködve. Az úszás sportágban láthattuk a legnépesebb részvételt a lehető 
legmagasabb szinten, csakúgy dőltek a kontinentális és AYOF csúcsok, elsősorban a japán 
úszóinak köszönhetően. Tudtuk, hogy erős mezőny várható úszásban a Sydney Olimpiai 
Úszóközpontban, de ennyire felkészült és kiváló eredményekkel rendelkező úszókkal nem 
számoltunk. Így Sebestyén Dalma bronzérme és az úszóink döntős helyei szép 
teljesítménynek mondhatók. Kiss Nikolett sajnos belázasodott, így a hosszútávokon szinte 
biztos éremről maradtunk le, de nincs miért mérgelődni, Niki most már egészséges és a 
következő 15 évben rengeteg érmet fog nyerni hazánknak és az olimpiai csapatunknak. 
Triatlonban világ legjobbjaival versenyezhetett Fusch Renáta és Pap Dávid. Dávid kicsivel 
maradt le a dobogóról és óriási meglepetésre nagyon közel került az éremhez. Súlyemelőink, 
Szűcs Petra és Simon Bence egyéni legjobbjukat felülmúlva nagyon szépen helyt álltak a 
kínaiak által dominált mezőnyben. Az ifjúsági kajak-kenu csapatunk tartolt pedig a hőség és 
az időeltolódás mindent elkövetett ellenük, sikertelenül. Tótka Sanyiék, Lucz Dóráék nagyon 
szépen helytálltak, bizonyították a magyar kajak-kenu erejét és utánpótlásának potenciálját. 

Sikeres és eredményes ausztrál túrán van túl a magyar ifjúsági olimpiai csapat, az a csapat, 
amely összesítve 6 arany-, 1 ezüst- és 7 bronzérmet nyert, és már Rióra s a 2020. évi Olimpiai 
Játékokra készül. A célunk az volt, hogy a jövő bajnokai számára nemzetközi 
tapasztalatszerzést biztosítsunk, megteremtsük a lehetőséget arra, hogy megismerjék 
nemzetközi riválisaikat, valamint megtanuljanak ismeretlen külföldi közegben és helyszínen, 
hosszú, fáradságos utat követően versenyezni, úgy, hogy a legjobbjukat képes nyújtani. A 
célkitűzést a csapat teljesítette. 

 
7. 2013. február 05-09.: részt vettünk a 2014. évi Szocsi Téli Olimpiai Játékok 

csapatvezetői értekezletén. 

8. 2013. február 16-22.: 11. Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, Brassó, Románia 

Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál versenyei mind az Európai Olimpiai Bizottság, mind az 
európai kontinens 49 tagországa számára nemcsak jelentős, de meghatározó esemény is, 
amely mindenképpen az Olimpiai Mozgalom jövőjét szolgálja, építi, erősíti. Az európai 
társzervezettekkel összhangban a MOB számottevő figyelmet szentel az EYOF csapatok 
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felkészülésére és részvételére azzal a céllal, hogy a jövő tehetségeit, netán bajnokait 
megtaláljuk, felfedezzük a magyar sport gyarapodására és hírnevének öregbítésére. A MOB a 
lehetőségein belül azonos és arányos bánásmódban igyekszik részesíteni a nyári és téli 
olimpiai sportágakat annak ellenére, hogy hazánk a legtöbb téli sportág űzésére földrajzilag 
alkalmatlan. Az ifjúsági sportolóink legjava a családjának és a családjuk által biztosított 
feltételeknek köszönheti a versenysportban való aktív részvételét. Nincs ez másképp a téli 
olimpiai sportágak esetében sem. Sőt kimondhatjuk, hogy a téli sportágak költségessége 
miatt a családok tehervállalása nélkül ma Magyarországon szinte lehetetlen korcsolyázni, 
hódeszkázni vagy sízni. A 2013. évi Téli EYOF csapatunk sportolóinál is a felkészülés a családi 
költségvetést terheli javarészt, illetve a családok teherbíró képességen múlik, hogy meddig 
folytat versenyszerű sportot az adott síelő, hódeszkázó vagy korcsolyázó. Magyarországon a 
verseny sísport feltételei mind a klíma, mind a földrajzi adottságok miatt hiányoznak, ezért 
pl. lesiklóink főleg Ausztriában, sífutóink és biatlonosaink pedig az északi szomszédjainknál, 
tehát határainkon túl készülnek a versenyekre, illetve sportolói pályafutásukra. 

Állapotfelmérés és logikus tényállásfelvétel után tárgyilagosan megállapítható, hogy a téli 
sportágak külföldi felkészülése hosszútávon fenntarthatatlan, mivel a családok sokáig nem 
bírják finanszírozni a rendkívül drága nemzetközi edzőtáborokat, utazásokat, 
kinntartózkodást, míg a téli szövetségek nem rendelkeznek olyan gazdasági és anyagi erővel, 
hogy pénzbeli támogatással képesek lennének áthidalni hazánk fogyatékosságait és 
hátrányait a téli sportágakban. Ennek ellenére örömteli tény a téli sportágak népszerűsége 
és a tekintélyes létszámú szabadidős téli sportoló hazánkban. Érdemes megfigyelni azonban 
a téli sportágakat szabadidősport jelleggel űző rendkívül magas résztvevői létszám és az 
alacsony versenysportot vállalók száma között feszülő szakadékot. 

A 2013. évi Téli EYOF csapat tagjai felkészültségükhöz és lehetőségeikhez képest 
tisztességesen helytálltak. Ezúttal a legjobb eredményünk kettő negyedik helyezés volt short 
trackben. Sajnos sem a síelőink, sem a műkorcsolyázóink nem tartoznak a nemzetközi 
élvonalba. A műkorcsolya súlyos utánpótlásgondokkal küzd. Ha e jelenlegi trenden nem 
sikerül változtatni, a magyar műkorcsolya léte kerül veszélybe, visszafordíthatatlan károkat 
okozva a sokunk számára oly kedves sportágnak. 

Mindenképpen elgondolkoztató, hogy 1) korosztályok tűnnek el műkorcsolyában, miközben 
a jégpályáink zsúfolásig teltek, 2) sok tízezren hódolnak a sísport luxusának, azonban 
számottevő eredményt a hazai sísport nem tud felmutatni és a szabadidős síelőkből a 
szövetség nem tud meríteni, 3) ifjúsági jégkorongcsapatunk mindeddig egyetlen egyszer sem 
kapott meghívást az EYOF-ra a MOB komoly erőfeszítései ellenére, és 4) a téli sportágak és 
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nyári sportágak között eredményességben mutatkozó hatalmas különbség ellenére nyújtott 
támogatás hatékonyatlan és nem célravezető. E tények ellenére 1) a téli sportok fontosak 
hazánkban, 2) színesítik a sportágak palettáját, 3) hozzájárulnak a magyar lakosság fizikai 
aktivitásához, és 4) Magyarország részt vesz a Téli Olimpiai Játékokon, ennek következtében 
fenntartásuk és támogatásuk a jövőben is indokolt és szükségszerű. 

 
9. 2013. március 2-4.: Borkai Zsolt elnök úr és Szabó Bence Főtitkár úr hivatalos 

látogatást tett a 2016. évi Riói Olimpiai Játékok Szervezőbizottságánál. 

10. 2013. március 27-29.: Borkai Zsolt elnök úr meghívására Patrick Hickey, az Európai 
Olimpiai Bizottság elnöke Magyarországra látogatott, hogy kétoldalú tárgyalásokat 
folytasson a MOB elnökével. Hickey elnök urat elkísérte Raffaele Pagnozzi, az EOC 
főtitkára. 

11. 2013. április 04.: Borkai Zsolt elnök úr együttműködési megállapodást írt alá Vuong 
Bich Thang úrral, a Vietnámi Olimpiai Bizottság alelnökével a két ország olimpiai 
bizottsága között. 

12. 2013. április 24-27.: Monspart Sarolta MOB-alelnök részt vett a NOB 15. 
Szabadidősport Világkonferenciáján, Lima, Peru 

13. 2013. május 09-10.: részt vettünk a Közép- és Kelet-európai Olimpiai Bizottságok 
egyeztető értekezletén Bukarestben. 

14. 2013. április 26.: Borkai Zsolt elnök úr és Szabó Bence Főtitkár úr hivatalos levéllel 
fordult az illetékes NOB-tagokhoz a birkózás olimpiai programon való maradásárért. 

15. 2013. május 16-19.: részt vettünk az Európai Olimpiai Bizottságok 34. 
szemináriumán. 

 
Budapest, 2013. május 24. 


