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 A MOB Sportolói Bizottságának tagságára pályázva  

 

    A MOB új alapszabályának hatályba lépésével a Sportolói Bizottság számára is új 

időszámítás kezdődik. Az eddiginél sokkal nagyobb felelősséget és egyben lehetőséget is 

kapunk arra, hogy képviseljük a sportolók hangját. Fontos és megtisztelő megbízás ez, amit 

méltón, derűsen, és jól megfogalmazott célok mentén, kellő határozottsággal kell majd 

kezelnünk. Jelenlegi bizottsági tagként némi helyzeti előnnyel kezdek bele a jövőt illető 

céljaim felsorolásába, hiszen belülről ismerem a Bizottság erősségeit és gyengeségeit. Az aktív 

munkafolyamatok befejezése éppúgy motivál, mint az új, megvalósításra váró feladatok 

megkezdése, újbóli megválasztásom esetén. A MOB Sportolói Bizottságára gondolva alapvető 

feladataink egyikének látom a következő években, hogy elérjük a szövetségeknél a saját 

sportolói bizottságuk megalapítását. Míg a MOB „fentről”, addig a Bizottság „lentről” kell, 

hogy elvégezze ezt a munkát. Többek között ebben is utat kell mutatnunk a sportolóknak, 

megosztva velük tapasztalatainkat a kezdeti lépések megtételét segítve.  

Úgy gondolom, akkor működik jól egy sportolói bizottság, ha képes kialakítani egy 

kétirányú „védett vonalat”, amin keresztül a sportolók megoszthatják velünk értékes 

meglátásaikat és mi is közvetíthetjük feléjük céljainkat. Ehhez mostantól több eszköz áll majd 

rendelkezésünkre, de nekünk is többet kell dolgoznunk, megtervezetten, átgondolt 

munkamegosztással. Aktív tagok hiányában bizottságunk félkarú óriás lesz. Célkitűzéseimre 

gondolva sokat meríthetek az elmúlt másfél év tapasztalataiból is, amióta a Sportlövő 

Szövetség Sportolói Bizottságának vezetője lehetek. Talán ennek is köszönhető, hogy a MOB 

Sportolói Bizottságához való csatlakozásom óta nagyfokú aktivitással veszek részt a 

munkafolyamatokban.  

Céljaim közt szerepel, hogy megtartva a Bizottság jelenlegi értékeit és alapozva a 2017 

óta elvégzett munkájára, egy új nívót tudjunk teremteni a sportdiplomácia ezen részében. 

Fontosnak tartom, hogy területi felelősöket jelöljünk ki magunk közül, hogy mélységében 

dolgozhassuk ki a sportolókat érintő kiemelt témákat. Szívügyeim a mentális egészség, a 

„sportoló, mint egész”, valamint a kettős-karrier kérdései. Az Olympic Solidarity Program 

pályázat segítségével saját költségkeretet nyerhetünk el, ezzel pedig közelebb kerülhetünk 

eddigi és új céljaink megvalósításához. Ezek közül elengedhetetlennek látom a MOB égisze 

alatt létrehozott saját kommunikációs platformjaink megteremtését. Fontosnak tartom, hogy 

információs csomópontként is lehessen ránk számítani a jövőben. Hiánypótló lenne a magyar 

nyelvű, naprakész anyagok előállítása, valamint multisport workshopok rendezése. Ezeken 

nagyszerű lenne vendégül látni külföldi sportolói bizottságok tagjai közül előadókat. Remek 

lenne szorosabbra fűzni a kapcsolatot az IOC Sportolói Bizottságával, akiknek az elmúlt 

években végzett munkáját példaértékűnek tartom, és eredményeit hozzám hasonlóan sok 

sportoló élvezheti.  Nagy vágyam, hogy egyszer ezt a Magyar Olimpiai Bizottság Sportolói 

Bizottságáról is elmondhassák majd a magyar sportolók.  
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