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Köszöntő  

2012 AZ OLIMPIA ÉVE. Minden sportoló álma, hogy részese legyen a világ legnagyobb sportesemé-
nyének. London harmadik alkalommal rendezhet olimpiát, ráadásul a jubileumi harmincadikat. 

        EMZETÜNK az olimpiai érmek és elért eredmények tekintetében
     a legjobbak közé tartozik. Több mint 200 ország közül, 
      összesítésben, az előkelő 8. helyen állunk a világranglistán!
A Magyar Olimpiai Bizottság nemcsak feladatának, hanem küldetésének is 
tekinti, hogy az olimpizmus eszméjén keresztül felhívja a figyelmet a sport 
fontosságára, örömére. A Sport Mindenkié! A sport fegyelmet, akaraterőt, 
kitartást ad és nemesíti a lelket. A sport értéket közvetít! Egyik fő célunk, 
hogy a jövőben minél több gyermekkel szerettessük meg a mozgást.

A magyar kormány stratégiai ágazatként kezeli a sportot. A MOB hatásköre kibővült, a szervezet 
egyedüli köztestületként, most már a magyar sport egészéért felel január elsejétől. A feladatokat a 
MOB veszi át úgy, hogy az eddig önálló szövetségek, mint a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti 
Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidősport Szövetség és a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége 
által irányított területek a MOB szakmai tagozataiként tovább működhetnek, vezetőik pedig az 
olimpiai bizottság alelnökei lettek. Az eddig sikeresen működtetett állami utánpótlás-nevelési 

programok szintén a civil szervezethez kerültek. Mindezeken kívül, 
a legutóbbi közgyűlésen az új alapszabályt ellenszavazat nélkül 
elfogadták a jelenlevők. A MOB tulajdonképpen a magyar sport 
parlamentje lesz, hiszen a szervezetben a hazai sportélet minden 
területe megfelelő képviseletet kap.
 
Most már kizárólag a londoni olimpiára koncentrálhatunk. 
140 fős magyar csapatlétszámot tartok elérhetőnek a 2012-es 
londoni ötkarikás játékokon, ahol tíz érem, közte három arany 
megszerzése a kitűzött cél. Az elmúlt évek világversenyeinek 
eredményei alapján reális cél, hogy megismételjük a pekingi 
eredményünket. Bízzunk benne, hogy talán túl is tudjuk szár-

nyalni ezt. Természetesen mindenki az aranyérmeknek örül a legjobban, de szeretném, ha meg-
becsülnénk a további dobogósokat és a helyezetteket is. Az eredeti célkitűzésünket tehát nem kell 
megváltoztatni, továbbra is reális esély van arra, hogy Magyarország Londonban az első húszban 
végezzen a nemzetek rangsorában. A nyári olimpiákon 160 arany-, 142 ezüst- és 160 bronzérmet 
nyertünk. Londonban harmadszor rendeznek olimpiát, ezúttal a jubileumi, sorrendben harmin-
cadikat. Versenyzőink Londonban is mindent elkövetnek majd, hogy a hagyományoknak megfelelően 
képviseljék a piros-fehér-zöld színeket. Büszkék lehetünk eddigi eredményeinkre!

Sikerként könyvelem el, hogy a Gerevich ösztöndíjakon keresztül a MOB kiemelt támogatást nyújt 
a sportolóknak, szakembereknek, ezzel biztosítva az olimpikonok nyugodt londoni felkészülését. 
Emellett sikeres az utánpótlásunk. Rögtön az első, a 14-18 éves korosztály számára meghirdetett
ifjúsági téli olimpián, Innsbruckban, két ezüstérmet szereztünk jégkorongban. A tavalyi Európai 
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon, az EYOF-on, 4 sportág versenyein vett részt a 36 fős magyar csapat, 
mely a nemzetek rangsorában a 6. helyen végzett Trabzonban, 49 ország közül. És ha már EYOF: Győr 
városa a MOB-bal közösen megpályázta a 2017. évi nyári EYOF rendezvényt. Komoly esély van rá, 
hogy olimpiai versenyt rendezhessünk. Hamarosan, e hónap végén, áprilisban fogadjuk az Európai 
Olimpiai Bizottság, az EOC képviselőit, Budapesten. Komoly sportdiplomáciai sikernek tekinthető, 
hogy megvalósul Magyarországon az EOC szakmai konferenciája, 3 hónappal a londoni olimpia előtt. 
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Borkai Zsolt a Magyar és Dr. Jacques Rogge a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke Lausanne-ban
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A Londoni Szervezőbizottság, a LOCOG, utoljára egyeztet az olimpia előtt a 49 európai tagország vezetőivel. 
Tulajdonképpen Budapesten zárulnak le a londoni olimpia előkészületei. Emellett, a magyarországi EOC 
konferencián értekeznek Szocsi és Nanjing képviselői is. A Nemzetközi Fair Play Bizottság 2011. évi díjainak 
ünnepélyes átadására szintén a szakmai konferencia keretein belül kerül sor a Gödöllői Kastélyban. Mindezeken 
kívül büszkék vagyunk a Japán és az Ausztrál Olimpiai Bizottsággal kötött együttműködési megállapodásunkra is.

Hölgyeim és Uraim, elkezdődött a visszaszámlálás! A június 22-i csapatgyűlés és fogadalomtétel – melynek 
helyszíne a Művészetek Palotája lesz – után bő egy hónappal kezdődik az olimpia. A harmincadik. 17 csodálatos 
nap, 10 500 olimpikon, 26 sportág, 302 bajnoki cím. 2012. július 27-én fellobban az olimpiai láng! Nagyon várjuk 
a pillanatot! Szurkoljunk együtt a Magyar Csapatnak!

Borkai Zsolt
a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke

Berki Krisztián tornász: „Edzőmmel, Kovács Istvánnal azóta is apa-fiú szintű kapcsolatom van. Meggyőződéssel állíthatom: 

az igazán komoly eredmények eléréséhez elengedhetetlenül szükség van egy ilyen 

kontaktusra, hogy mindig álljon melletted valaki, akire bármikor számíthatsz.”  

(www.mob.hu)

 

Kemény Dénes: „Meg kellene fontolni, hogy olimpiai selejtező nélkül, a világversenyekről 

kvalifikálják magukat a csapatok a játékokra. Ha a FINA fontosnak tartja, hogy az ameri-

kai földrészről ne csak egy csapat vegyen részt az olimpiai tornán, amire a mostani 

helyszínválasztás is utal (Edmonton), akkor azt máshogy kell megoldani. Az tény, nem

feltétlenül jó hosszú távon a sportágnak, ha az olimpiai torna 12 résztvevőjéből 

11 az európai, mint például Atlantában volt, de most is 9 ez a szám.” (www.vlv.hu)
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Borkai Zsolt MOB-elnök és 
Takeda Tsunekazu, a Japán
Olimpiai Bizottság elnöke

Sajtótájékoztató a győri EYOF-rendezéssel kapcsolatban

Kárpáti György, a Halhatatlanok Egyesületének
elnöke és Molnár Zoltán, a MOB főtitkára

Olimpiai bajnokok egymás közt: a MOB sportigazgatója, 
Szabó Bence és az orosz Pavel Kolobkov vívók,
valamint a MOB-elnök, Borkai Zsolt

A képen látható: 
Kamuti Jenő elnökségi tag, a NOB tagja, Dávid Imre, a Felügyelő 
Bizottság elnöke, Csötönyi Sándor, a Felügyelő Bizottság tagja, 
Deutsch Tamás alelnök, Szabó Tünde elnökségi tag, Monspart 
Sarolta alelnök, Kovács Antal elnökségi tag, Borkai Zsolt elnök, 
Leyrer Richárd alelnök, Regőczy  Krisztina elnökségi tag, 
Tóth Miklós alelnök, Magyar Zoltán alelnök, Gyulay Zsolt és 
Gémesi György elnökségi tagok.

A Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége

Berki Krisztián tornász világbajnok és a két olimpiai 
bajnok: Dr. Magyar Zoltán és Borkai Zsolt 

Dr. Nagy Zsigmond, a Magyar 
Olimpiai Bizottság (MOB)
nemzetközi igazgatója és 
Patrick Hickey, az Európai Olimpiai
Bizottság (EOC) elnöke



Már 104 fős a Magyar Csapat

Jelenleg – Húsvétig – 104 magyar sportoló rendelkezik kvalifikációval valamint a részvételi jogosultságot biztosító 
„A” és „B” szinttel a 2012-es londoni olimpiával kapcsolatban. 
A kvalifikációs szabályok szerint atlétikában egy versenyszámban maximum három „A” szintes sportoló nevezhető, 
illetve ha nincs „A” szintes, akkor egy „B” szintes sportoló.
Úszásban a kvalifikációs szabályok szerint egy versenyszámban maximum kettő „A” szintes sportoló nevezhető, 
illetve ha nincs „A” szintes, akkor egy „B” szintes sportoló. 
Atlétikában és úszásban a kvalifikációs idő befejeztével tesznek javaslatot  a szövetségek, hogy kiket javasolnak az 
olimpiai indulásra.

Az eddigiek alapján kvótát szerzett 68 sportoló, az „A” szintet teljesítő magyar sportolók száma 20, a „B” szintet 
elértek száma pedig 16.

Kvótát szerzők:
- asztalitenisz: Póta Georgina, Tóth Krisztina
- birkózás: Módos Péter, Deák Bárdos Mihály, Sastin Marianna
- evezés: Juhász Adrián, Simon Béla
- kajak-kenu: 7 kajakos, 1 kenus és 6 női kvóta
- kerékpársport: Lovassy Krisztián (országúti mezőnyverseny)
- kézilabda: férfi válogatott (14 fő) 
- ökölvívás: Harcsa Zoltán, Káté Gyula, Varga Miklós
- öttusa: Kasza Róbert, Kovács Sarolta, Tóth Adrienn, Marosi Ádám
- sportlövészet: Sidi Péter, Csonka Zsófia, Bognár Richárd 
- torna: Berki Krisztián, Hidvégi Vid, Böczögő Dorina
- vitorlázás: Detre Diána, Gádorfalvi Áron, Berecz Zsombor
- vívás: Imre Géza (párbajtőr), Szilágyi Áron (kard), Mohamed Aida (tőr)
- vízilabda:  férfi válogatott (13 fő)
  „A” szintesek:

- atlétika: Erdélyi Zsófia, Kálovics Anikó, Kiss Dániel, Kővágó Zoltán, Pars Krisztián, 
Rakonczai Bea
- úszás:  Bernek Péter, Biczó Bence, Cseh László, Gyurta Dániel, Hosszú Katinka, 
Jakabos Zsuzsanna, Kapás Boglárka, Kis Gergő, Mutina Ágnes, Molnár Ákos, 
Risztov Éva, Takács Krisztián, Verrasztó Evelyn, Verrasztó Dávid
     „B” szintesek:
- atlétika: Deák Nagy Marcell, Farkas Györgyi, Kazi Tamás, Kovács Tamás, Kürthy 
Lajos, Madarász Viktória, Márton Anita, Minczér Albert, Orbán Éva 
- úszás: Kozma Dominik, Madarassy Ádám, Povázsai Eszter, Sztankovics Anna, Zámbó Balázs; továbbá két tartalék, 
akik a kvalifikált váltó kiegészítő versenyzői.

Marosi Ádám öttusázó: „A magyar sportközvéleménynek komoly elvárásai vannak, a magyar emberek elsősorban az aranyér-

mekkel számolnak, s mindehhez még jönnek a magyar öttusasport tradíciói, amelyek mind kötelezik a nemzeti színek képviselőit.”  

(www.mob.hu)
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London készül – helyszínek 
A 2012. évi nyári olimpiai játékok versenyeit és eseményeit újonnan épített és már meglévő helyszíneken, 
sportlétesítményekben rendezik. A szervezők a helyszíneket zónákba sorolják.

Central Zone
Earls Court (15 000 fő): London nyugati része; röplabda.
Lord’s Cricket Ground (6 500 fő): a város észak-nyugati részén, közel a Regents Parkhoz; íjászat.
Hyde Park (3 000 fő); triatlon. 
The Mall és Hampton Court; országúti kerékpár, gyaloglás és maraton.
Horse Guards Parade: a város központjában, közel a Buckingham Palotához és a Downing Streethez; strandröplabda.

Olimpiai Park (London keleti részén, egy volt ipari területre épülő 2.5 km2 kiterjedésű parkosított rész éttermekkel, kávézókkal, 
bárokkal, kertekkel, üzletekkel, új sportlétesítményekkel és az olimpiai faluval)
Olimpiai Stadion (80 000 fő): az Olimpiai Park déli része; atlétika, nyitó-, és záróünnepség.
Aquatics Center (17 500 fő): az Olimpiai Park dél-keleti sarkában; úszás, műugrás, szinkronúszás, az öttusa úszószáma.
Waterpolo Arena (5 000 fő): az Olimpiai Park dél-keleti részén, közvetlenül az Aquatics Center mellett; vízilabda.
Velodrome (6 000 fő): az Olimpiai Park északi részén; pályakerékpár.
BMX Circuit (6 000 fő): az Olimpiai Park északi részén; BMX kerékpár.
Basketball Arena (12 000 fő): az Olimpiai Park északi részén; kosárlabda, kézilabda.
Handball  Arena (7 000 néző): az Olimpiai Park nyugati részén; kézilabda, az öttusa vívó száma.
Hockey Centre (15 000 fő): az Olimpiai Park északi részén; gyeplabda.

River Zone (London délkeleti részén lévő létesítmények, történelmi helyszínek)
North Greenwich Arena (20 000 fő): a Greenwich-félsziget északi részén, a Temze-folyó partján; művészi torna, gumiasztal, 
kosárlabda. 
Greenwich Park (23 000 fő): a Temze-folyó déli oldalán, London dél-keleti részén; lovas versenyek, öttusa.
A Greenwich Park London legrégebbi királyi parkja, melynek története 1433-ig nyúlik vissza. 1997-től az UNESCO Világörökség 
része. A parkon belül található a Királyi Csillagvizsgáló, amelyen áthalad a 0. hosszúsági kör, ezért a koordinált világidőt korábban 
greenwichi középidőnek (GMT) nevezték. 
The Royal Artillery Barracks (7 500 fő): London dél-keleti részén, közel a Greenwich Parkhoz; lövészet.
ExCel (8-10 000 fő): London keleti részén, a Royal Victoria Dock közelében; ökölvívás, vívás, cselgáncs, asztalitenisz, taekwondo, 
súlyemelés, birkózás.

Londonon kívüli helyszín 
Eton Dorney (30 000 fő): 40 
km-re nyugatra Londontól, a 
Windsor kastély közelében; 
kajak-kenu sprint, evezés. 

Egyéb
Wembley Stadion (90 000 
fő): a város észak-nyugati 
részén,  a városközponttól 
10 km-re; labdarúgás.
Wembley Arena (6 000 
fő): London észak-nyugati 
részén, a Wembley stadion 
mellett; tollaslabda, ritmi-
kus gimnasztika.
Wimbledon (30 000 fő): 
London dél-nyugati részén, 
közel a Richmond Parkhoz; 
tenisz.

Kapás Boglárka úszó: „Édesanyámnak nagyon sokat köszönhetek, hiszen ő fuvaroz a reggeli edzésekre. Onnan a Kölcsey Ferenc 

Gimnáziumba visz az utam, mert nem vagyok magántanuló. Érdekel a pszichológia, a kommunikáció, talán egyszer a riporterke-

désbe is belekóstolhatok majd. Szóval igyekszem az iskolát is komolyan venni az olimpia mellett.” (www.mob.hu)
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Felvonuló-, forma- és sportruházat az olimpián
A Magyar Olimpiai Bizottság szeptember 21-én kreatív pá-
lyázatot hirdetett a XXX. Nyári Olimpiai Játékokra utazó Magyar 
Csapat felvonuló- és formaruhájának megtervezésére, melyre 
44-en regisztráltak. A november 2-ai határidőig 32-en adták be 
a pályázatukat, melyek közül a szakmai zsűri hatot jelölt a má-
sodik fordulóba. A héttagú bíráló bizottság javaslatát figyelembe 
véve a MOB az Innoé Design, azaz Mohari Kinga és Csergő Noémi 

alkotása mellett döntött. A felvonuló ruhát az olimpia ünnepélyes megnyitóján viseli a Magyar Csapat a Londoni
Olimpiai Stadionba való bevonuláskor; a formaruhát hivatalos, ünnepélyes alkalmakkor, az olimpiai megnyitó 
ünnepség kivételével fogják viselni. A Roland Divatház Zrt. kapott megbízást az összesen 240 db férfi és női felvonuló- és 

formaruha legyártására.
Az adidas sportszergyártó cég a Hungexpón mutatta be a nyári, londoni játékokra utazó 
Magyar Csapat olimpiai kollekcióját, sportruházatát: idén először a csapat szerelésén 
a Magyarország felirat lesz látható. Az adidas, a világ vezető sportszermárkája először 
1968-ban öltöztette küldöttségünket. Olimpikonjaink több mint félszáz darabból álló 
általános kollekciója két önálló részből áll. A nemzeti kollekció a hagyományos bordó 
alapszínre épül. Remélhetőleg, a londoni olim-

pia eredményhirdetései alkalmával, minél többször megcsodálhatjuk érmes spor-
tolóinkat ebben a sportruházatban. Az olimpiai faluban történő viseletre tervezett 
kollekció tervezői a hagyományokkal ellentétben bátran nyúltak a színekhez. A 
narancssárga női kollekció mellé a férfiak világoskék színnel harmonizálnak.
A különböző sportágak speciális ruházata a legkorszerűbb anyagokból és eljárá-
sokkal kerültek legyártásra, hogy a Londonban várható időjárási körülmények 
között is hozzásegíthessék olimpikonjainkat a legjobb eredményük eléréséhez.  

Utazás Londonba, jegyrendelés a versenyekre
A 2012-es londoni olimpia 650 eseményére összesen 8,8 millió jegyet hozott forgalomba a Londoni Olimpiai 
Szervezőbizottság (LOCOG). A jegyek vásárlási jogáért pályázni kellett a LOCOG-nál, akik a szétosztásnál figyelem-
be vették az adott ország méretét, várható szurkolói létszámot és az eddigi sporteredményeit. A Nemzetközi Olim-
piai Bizottság és a Londoni Olimpiai Szervezőbizottság előírása értelmében a szurkolók olimpiai belépőjegyeket 
kizárólagosan országuk Hivatalos Jegyértékesítőjétől (ATR), valamint a Londoni Olimpiai Szervezőbizottságtól 
(LOCOG) vásárolhatnak. Magyarországon a NOB, a LOCOG és a MOB a Pegazus Sport Tours Kft-t bízta meg a 2012-
es londoni olimpia belépőjegyeinek kizárólagos értékesítésével.
Jelenleg utazási csomagban még kaphatóak jegyek. Bővebb információk: www.szurkoljlondonban.hu  

Biros Péter vízilabdázó: „Ha egy-egy napra eljutok kedvenc helyemre, a pásztói víztározóhoz, már nagyon örülnöm kell. 

Minden hónapban egy hetet könnyedén a víz közelében töltenék. Remélem, az olimpiát követően lesz kedvem és időm is erre a 

pihentető passzióra.” (www.mob.hu)

Kiss Gergő úszó: „A legutóbbi világbajnokságról két bronzéremmel jöhettem haza. Igaz, az elsőt, a 800 gyorson kiérdemelt 

medált sokan fanyalogva fogadták, mondván, ez a táv nem olimpiai szám. Amikor azután ezerötszázon is harmadikként értem 

célba, elhallgattak a korábban megszerzett érmem értékét kicsinyítgetők.”  (www.mob.hu)
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MOB

FONTOS TUDNIVALÓK
NOB Közösségi Média-, Blog- és Internet Irányelvek a 2012-es londoni Olimpiai Játékok 
résztvevői és egyéb akkreditált személyek számára 

1. Bevezető: A NOB ösztönzi és támogatja az Olimpiai Játékokon résztvevő sportolókat és egyéb akkreditált 
személyeket, hogy használják a „közösségi médiát”, hogy posztokat, blogbejegyzéseket írjanak és tweeteljenek 
élményeikről. Az ilyen tevékenységnek tiszteletben kell tartania az Olimpiai Chartát, és meg kell felelnie az 
alábbiaknak. Általánosságban véve a NOB szeretné, ha az emberek megosztanák élményeiket a közösségi médián 
keresztül. Alapszabályként a NOB minden közösségi média- és blogtevékenységet ösztönöz az Olimpiai Játékokon, 
amennyiben az nem kereskedelmi és/vagy hirdetési célt szolgál.
A jelen Közösségi Média-, Blog- és Internet Irányelvekben használt rövidítések jelentését az Irányelvek végén 
található Definíciók fejezet tartalmazza.
A jelen Irányelvek az Olimpiai Játékok időtartama alatt a résztvevőkre és egyéb akkreditált személyekre vonatkoznak.
2. Bejegyzések, blogok és tweetek: A NOB arra biztatja a résztvevőket és egyéb akkreditált személyeket, hogy 
tegyenek közzé kommenteket közösségi médiaplatformokon és weboldalakon, illetve tweeteljenek az Olimpiai 
Játékok alatt, és teljesen elfogadható, hogy egy résztvevő vagy egyéb akkreditált személy személyes bejegyzés-
ben, blogban vagy tweetben számoljon be. Az ilyen bejegyzéseknek, blogoknak és tweeteknek azonban egyes 
szám első személyben, naplószerű formátumban kell megjelenniük, és nem újságírói beszámolóként, azaz nem 
lehet jelentés a versenyről vagy kommentár az egyéb résztvevők vagy akkreditált személyek tevékenységére 
vonatkozóan, valamint nem tehet közzé más személy vagy szervezet szempontjából bizalmas vagy személyes in-
formációt. A tweet ebben az értelmezésben rövid blognak minősül, és ugyanazok az irányelvek vonatkoznak rá, 
hogy egyes szám első személyben, naplószerűen kell megírni.
A bejegyzéseknek, blogoknak és tweeteknek mindenkor tiszteletben kell tartaniuk az Olimpiai Chartában foglalt 
olimpiai szellemiséget és az Olimpizmus alapelveit, méltóságteljesnek és ízlésesnek kell lenniük, és nem tartal-
mazhatnak vulgáris vagy obszcén szavakat vagy képeket.
3. Fényképek: A résztvevők és egyéb akkreditált személyek közzétehetnek az Olimpiai Helyszíneken készített 
fényképeket személyes használatra. Tilos az ilyen fényképeket kereskedelmi forgalomba hozni, eladni vagy más 
módon terjeszteni.
4. Videó-/Hanganyag: A résztvevőknek és egyéb akkreditált személyeknek tilos a rendezvényekről, versenyekről 
vagy az Olimpiai Helyszíneken tartott egyéb tevékenységekről videó- és/vagy hanganyagot közzétenniük. Az ilyen 
videó- és/vagy hanganyagokat csupán saját felhasználásra szabad felhasználni, és tilos feltölteni és/vagy megosz-
tani bejegyzésben, blogon vagy tweetben semmilyen közösségi médiafelületen vagy weboldalon. 
Az Olimpiai Helyszíneken kívül készült videó- és/vagy hanganyagok nem képezik a fenti korlátozások tárgyát.
5. Sportolók és egyéb, az Olimpiai Faluban elszállásolt akkreditált személyek: A védett környezet miatt 
szigorúbb irányelvek vonatkoznak az Olimpiai Falu lakóterületére: minden bejegyzést, blogot és tweetet egyes 
szám első személyben, naplószerű formátumban kell írni; a sportolókról vagy az Olimpiai Faluban tartózkodó egyéb 
akkreditált személyekről készült fényképeket szabad közzétenni, de ha más személy is látható a fényképen, attól a 
fényképet közzétevő személynek előzetes engedélyét kell kérnie. A lakóterületen belül készült videóanyagokat 
csak saját célra szabad felhasználni, és tilos közzétenni, ezen belül bármilyen weboldalra vagy közösségi 
médiafelületre feltölteni.
6. Média: Az akkreditált média szabadon használhatja a közösségi médiafelületeket bona fide beszámolási 
célokra. Az akkreditált fényképészek által készített fényképeket közzé lehet tenni beszámoló céljaira közösségi 
médiafelületeken a Fényképészek Vállalásaival összhangban. Az Irányelvek minden további rendelkezése teljesül.
7. Olimpiai Jelek: A résztvevők és egyéb akkreditált személyek nem használhatják a NOB tulajdonát képező 
Olimpiai Jelképet, ti. az öt egymásba fonódó kört egyedül használva, bejegyzéseikben, blogjaikon vagy tweetjeik-
ben bármilyen közösségi médiafelületen vagy weboldalon. A résztvevők és egyéb akkreditált személyek használ-
hatják az „olimpia” szót és más olimpiával kapcsolatos szavakat bejegyzéseikben, blogjaikon vagy tweetjeikben 
bármilyen közösségi médiafelületen vagy weboldalon tényszerű utalásként, amennyiben az „olimpia” szó és más
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olimpiával kapcsolatos szavak nem kötődnek harmadik félhez vagy harmadik fél termékeihez vagy szolgáltatá-
saihoz. A résztvevők és egyéb akkreditált személyek nem használhatják a további olimpiai megjelöléseket, mint 
a nemzeti Olimpiai Bizottság és/vagy a LOCOG emblémáit vagy kabalafiguráit bejegyzéseikben, blogjaikon vagy 
tweetjeikben bármilyen közösségi médiafelületen vagy weboldalon saját nemzeti Olimpiai Bizottságuk és/vagy a 
LOCOG előzetes írásos beleegyezése nélkül.
8. Hirdetés és szponzoráció: A résztvevők és egyéb akkreditált személyek nem népszerűsíthetnek semmilyen 
márkát, terméket vagy szolgáltatást bejegyzéseikben, blogjaikon vagy tweetjeikben bármilyen közösségi 
médiafelületen vagy weboldalon. A résztvevők és egyéb akkreditált személyek nem köthetnek kizárólagos 
üzleti szerződést semmilyen vállalattal bejegyzéseik, blogjaik vagy tweetjeik tekintetében bármilyen közösségi 
médiafelületen vagy weboldalon saját nemzeti Olimpiai Bizottságuk előzetes írásos beleegyezése nélkül.
Az Olimpiai Charta 40. szabályával összhangban az Olimpiai Játékokon résztvevő semelyik sportoló, edző vagy 
hivatalos kísérő nem engedélyezheti személye, neve, képe vagy sportteljesítménye felhasználását hirdetési célra, 
kivéve azt, ha a NOB Végrehajtó Bizottsága engedélyezi (Körlevél valamennyi nemzeti Olimpiai Bizottság részére, 
2011. május).
9. Domainnevek/URL-ek/oldalak elnevezése: Az „Olimpia” szót vagy egyéb vonatkozó szót (vagy ezek bármilyen 
idegen nyelvű megfelelőjét) tartalmazó domainnevek és URL-ek használata tilos, kivéve a NOB által előzetesen 
jóváhagyott eseteket. Például a www.[myname]olympic.com cím nem engedélyezett, míg a www.[myname].com/
olympic igen, de ez csupán az Olimpiai Játékok időtartamára vonatkozik, amelyre a jelen Irányelvek vonatkoznak. 
A résztvevők és egyéb akkreditált személyek sem hozhatnak létre önálló olimpiai témájú weboldalt, alkalmazást 
vagy más megoldást, amelyen keresztül az Olimpiai Játékokról számol be.
10. Linkek: A NOB arra buzdítja a résztvevőket és egyéb akkreditált személyeket, hogy blogjaikon, weboldalai-
kon vagy közösségi médiafelületeiken az Olimpiai Mozgalom hivatalos honlapjára (www.olympic.org), az Olimpiai 
Játékok hivatalos honlapjára (www.london2012.com) és a helyi nemzeti Olimpiai Bizottság hivatalos honlapjára 
mutató linkeket helyezzenek el.
11. Felelősség: Amennyiben résztvevők és egyéb akkreditált személyek úgy döntenek, hogy bármely kommentet, 
véleményt és bármilyen egyéb anyagot közzétesznek bármilyen módon, beleértve egy bejegyzést, blogot vagy 
tweetet bármilyen közösségi médiafelületen vagy weboldalon, kizárólagos felelősséggel bírnak. Személyesen 
vonhatóak felelősségre bármilyen becsületsértőnek, obszcénnak vagy jogsértőnek minősített kommentár és/vagy 
anyag okán. Tilos (i) megsérteniük az Olimpiai Játékokon a résztvevők és egyéb akkreditált személyek és jogi 
személyek magánéletét a szóban forgó résztvevők, személyek és jogi személyek hozzájárulása nélkül, (ii) megza-
varniuk az Olimpiai Játékok versenyeit vagy ünnepélyeit, a NOB, a LOCOG vagy egyéb, az Olimpiai Játékok szerveze-
tébe tartozó jogi személyek szerepét és kötelezettségeit, illetve (iii) megszegniük az Olimpiai Játékok biztonságos 
menetéért hozott biztonsági rendelkezéseket. A résztvevők saját felelősségükre tesznek közzé véleményeket és 
egyéb anyagokat, és egyértelművé kell tenniük, hogy a közzétettek saját nézeteiket tartalmazzák.
12. Monitoring: A NOB folyamatosan monitorozni fogja az olimpiai online tartalmakat, hogy biztosítsa a jogosult 
közvetítők és szponzorok jogainak, valamint az Olimpiai Charta rendelkezéseinek betartását. A NOB valamennyi 
résztvevő és akkreditált személy segítségét kéri bármilyen tevékenység vagy weboldal megállításában, ami az 
Olimpiai Játékok és az Olimpiai Mozgalom jó hírnevét támadja vagy hátrányosan befolyásolja. A NOB arra kéri 
azokat a résztvevőket és egyéb akkreditált személyeket, akik nem engedélyezett tartalmat találnak, hogy haladék-
talanul jelentsék a www.olympicgamesmonitoring.com.
13. Az Irányelvek megszegése: Bármely szervezettől vagy személytől értesítés nélkül megvonható az akkreditáció 
az Olimpiai Játékokra a NOB döntése szerint a jelen Irányelvek betartása érdekében. A NOB fenntartja a jogot, 
hogy bármilyen egyéb megfelelő intézkedést tegyen a jelen Irányelvek megszegésének esetében, beleértve „El-
távolítási Felszólítás” kibocsátását, kár okozása miatt tett jogi lépéseket, illetve egyéb szankciók kivetését. 
A résztvevőkre és egyéb akkreditált személyekre további irányelvek és szankciók vonatkozhatnak a közösségi mé-
dia, blogok és az internet terén, amelyeket saját nemzeti Olimpiai Bizottságuk vet ki.
14. Módosítás/Értelmezés: A NOB fenntartja a jogot a jelen Irányelvek módosítására szükség esetén. A NOB 
Végrehajtó Bizottsága a mérvadó a jelen Irányelvek értelmezése és alkalmazása terén. Az Irányelvek angol nyelvű 
változata tekintendő mérvadónak.



MOB9. oldal

15. Definíciók
„Játékok Jelei” az Olimpiai játékokat azonosító hivatalos ábra, kabalafigura, piktogram és egyéb jelölés, kép, logó 
vagy jelvény, nem beleértve az Olimpiai Jelképet
„Irányelvek” NOB Közösségi Média-, Blog- és Internet Irányelvek a 2012-es londoni Olimpiai Játékok résztvevői és 
egyéb akkreditált személyek számára  
„IBC” International Broadcast Centre (Nemzetközi Közvetítő Központ)
„NOB” Nemzetközi Olimpiai Bizottság
„LOCOG” Londoni Olimpiai Szervezőbizottság 
„MPC” Main Press Centre (Elsődleges Sajtóközpont)
„Olimpiai Játékok” a 2012-es londoni Olimpiai Játékok, melyeket 2012. július 27. és augusztus 12. között 
rendeznek meg
„Olimpiai Helyszínek” minden olyan helyszín, ahova csak olimpiai akkreditációs kártyával vagy jeggyel lehet 
belépni, beleértve az Olimpiai Falut, a Faluteret, a versenyhelyszíneket, az edző helyszíneket és az Olimpiai Park 
Fő Helyszínt
„Olimpiai Jelek” az Olimpiai Szimbólum és a Játékok Jelei
„Olimpiai Park Fő Helyszín” az elsődleges olimpiai helyszín Kelet-Londonban, amely több Olimpiai Helyszínt is 
magába foglal, beleértve az Olimpiai Falut, az Olimpiai Stadiont, a Vízi Sport Központot, a NKK-t, az ESK-t és 
számos egyéb olimpiai sport pályáit
„Olimpiai Jelkép” az öt egymásba fonódó kör önmagában
„Olimpiai Játékok Időtartama” az Olimpiai Falu 2012. július 6-ai megnyitásától az Olimpiai Falu 2012. augusztus 
15-ei lezárásáig terjedő időszak
„Eltávolítási Felszólítás” utasítás egy résztvevőnek, egyéb akkreditált személynek vagy harmadik félnek, hogy 
távolítsa el egy blog részét vagy egészét megadott időn belül
„Falutér” az Olimpiai Falu lakóterülete melletti, elkülönített Tér, ahol több esemény is zajlik majd, beleértve a 
Csapatüdvözlő Ünnepélyeket

Elvi állásfoglalás az „olimpia” szó és jelképek reklámban történő használatáról

2012. az olimpia éve, így számos ötlet merül fel az „olimpia” szó, vagy valamely jelképének felhasználására. Tekin-
tettel arra, hogy ezek jogi védelem alatt állnak, a Magyar Olimpiai Bizottság és az Önszabályozó Reklám Testület 
közös állásfoglalást készített a kommunikációs szakma munkájának megkönnyítésére.
Az olimpiai ötkarika, mint olimpiai jelkép, Magyarországon az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. 
szeptember 26-án elfogadott szerződés kihirdetéséről szóló, 2008. évi LX. törvény védelme alatt áll. A törvény 
kimondja, hogy a nevezett olimpiai jelkép kizárólagos tulajdonosa a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, és mint ilyen, 
bármilyen módon történő (akár kereskedelmi célból, akár védjegyként történő lajstromozás céljából) felhaszná-
lására kizárólag a Nemzetközi Olimpiai Bizottság adhat engedélyt.
Az olimpiai jelkép a tulajdonos előzetes és írásos engedélye hiányában történő felhasználása Magyarország terü-
letén törvénysértést valósít meg, amely a magyar jogban rögzített szankciók alkalmazását váltja ki. Az olimpiai 
jelképet a tömegtájékoztatásban kizárólag az olimpiai mozgalomról vagy annak tevékenységeiről szóló tájékozta-
tás céljára lehet felhasználni.
A sportról szóló 2004. évi 1. törvény (sporttörvény) 38. § (3) bekezdés e) pontja alapján a Magyar Olimpiai 
Bizottság feladata az olimpiai mozgalom érdekében az olimpiai jelképek, szimbólumok védelme.
A Magyar Olimpiai Bizottság a sporttörvény alapján (2004. évi 1. tv. 38. § (3) bekezdés f) pont fb) alpont) kizáróla-
gosan jogosult a Nemzetközi Olimpiai Bizottság előírásaival összhangban az olimpiai jelkép, zászló, jelvény, jel-
mondat, himnusz, valamint az „olimpia” és az „olimpiai” elnevezés kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználására, 
illetve ezek mások általi használatának, hasznosításának engedélyezésére, valamint az ezzel kapcsolatos vagyoni 
jogok gyakorlására, illetve az ezekkel való rendelkezésre Magyarország területén.
A fentieknek megfelelően minden olyan megjelenés, amely a védett elnevezést, jelképet érinti, csak a MOB 
engedélyével jogszerű. A használathoz szükséges engedély megszerzése érdekében meg kell keresni a Magyar 
Olimpiai Bizottságot.



A fentiek alapján kizárólag a MOB engedélyével, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság előírásaival összhangban lehet 
használni az alábbiakat: „olimpia” és „olimpiai” elnevezés, olimpiai zászló, olimpiai jelvény, olimpiai jelmondat 
(„Citius - Altius - Fortius”), olimpiai embléma (az olimpiai karikákkal társított és egy további jellegzetes elemmel 
kiegészített mű), olimpiai himnusz (Spiros Samara zenei alkotása), olimpiai láng (az a láng, amelyet Olympia 
városában gyújtanak meg a NOB felhatalmazásával), olimpiai fáklya (a NOB által jóváhagyott hordozható fáklya, 
vagy annak élethű másolata, amelynek célja az olimpiai láng meggyújtása).
Az Olimpiai Játékok Szervezőbizottságának jelképei és szimbólumai, így a Londoni Olimpiai Játékok 
Szervezőbizottságának (LOCOG) jelképei és szimbólumai nemzetközi védjegyoltalmat élveznek. A védjegyek a 
tulajdonos előzetes írásos engedélyének hiányában bármilyen módon történő felhasználása védjegybitorlásnak 
minősül, és mind a nemzetközi, mind a magyar jogban rögzített szankciók alkalmazását váltja ki.
A védjegyekkel kapcsolatban kialakult gyakorlat szerint az öt karika, más színnel vagy kicsit módosított, de 
egyértelműen azonosítható minden megjelenése az olimpiai jelkép megjelenésének tekinthető, és ezért csak a 
MOB engedélyével lehetséges. Az olimpiai karikák és az „olimpia” elnevezés jogosulatlan használata miatt magyar 
és nemzetközi szervezetek is nagy számban indítottak már eljárást, a kialakult gyakorlat szerint tehát ezen elemek-
nek egyértelmű és kitüntetett védelme van.

Az Olimpiai Játékokon résztvevők személyének, nevének, képének vagy sportteljesítményének reklám célokra 
történő, az Olimpiai Játékok időszaka alatti felhasználása

Az Olimpiai Charta 40. szabályának kiegészítő rendelkezése szerint „a NOB Végrehajtó Bizottság engedélyének 
hiányában a sportoló, edző vagy egyéb hivatalos kísérő (a továbbiakban együtt „Résztvevők”), aki részt vesz az 
Olimpiai Játékokon, nem járulhat hozzá a személyének, nevének, képének vagy sportteljesítményének reklám cé-
lokra történő felhasználásához az Olimpiai Játékok időszaka alatt.” A 2012-es londoni XXX. Nyári Olimpiai Játékok 
(a továbbiakban “Olimpiai Játékok”) időszaka a Nyitóünnepély napja előtt kilenc nappal kezdődik, és a Záróünne-
pély utáni harmadik nap estéjén ér véget, azaz 2012. július 18-tól 2012. augusztus l5-ig tart.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság meghatározott a fenti szabály alól bizonyos kivételeket a nemzeti olimpiai bi-
zottságok szponzorai és a közvetítési jogokkal rendelkezők részére, amelyekhez minden esetben szükség van a 
NOB vagy a nemzeti olimpiai bizottság (Magyarországon a MOB) engedélyéhez. A Résztvevők személyének, nevé-
nek, képének vagy sportteljesítményének felhasználása az Olimpiai Játékok időszaka alatt a következő esetekben 
lehetséges:
1. A Magyar Olimpiai Bizottság jóváhagyásától függően a MOB szponzorai felhasználhatják, kizárólag jóváhagyott 
kommunikáció céljára egy Résztvevő vagy a Magyar Olimpiai Csapat képét Magyarország területén. Az Olimpiai 
Játékoknak otthont adó ország területén a Londoni Olimpiai Szervezőbizottság („LOCOG”) tekinthető nemzeti 
olimpiai bizottságnak a jelen szabály szempontjából.
2. A NOB engedélyének függvényében a Magyar Olimpiai Csapat TOP Partnerei felhasználhatják, kizárólag 
jóváhagyott kommunikáció céljára egy Résztvevő vagy a Magyar Olimpiai Csapat képét.
3. A NOB engedélyének függvényében a közvetítési joggal rendelkezők felhasználhatják, kizárólag jóváhagyott 
kommunikáció céljára egy Résztvevő képét azon a területen, ahol az adott közvetítési joggal rendelkező megkapta 
az Olimpiai Játékok közvetítésének jogát.
A jóváhagyott kommunikáció a következőket foglalja magában: (i) támogató, ösztönző üzenetek egy Résztvevő 
vagy a Magyar Olimpiai Csapat számára az Olimpiai Játékokban való részvételükre vonatkozóan, (ii) a sportolót 
vagy a Magyar Olimpiai Csapatot az Olimpiai Játékokon való eredményeiért méltató gratulációk, illetve (iii) az 
Olimpiával kapcsolatos egyéb hirdetés, az alábbi feltételeknek megfelelően.
A kommunikáció nem terjedhet ki az alábbiakra:
1. Nem tartalmazhat szöveges vagy képi utalásokat semmilyen termékre vagy szolgáltatásra, ami javítja a sport-
teljesítményt edzés vagy versenyzés során. Ide tartozik az olyan szöveges utalás is, mint a sportoló vagy a Csapat 
„hivatalos terméke”.
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2. Nem kapcsolódhat a Résztvevőnek az Olimpiai Játékokon vagy korábbi Olimpiai Játékokon nyújtott teljesítmé-
nyéhez, kivéve a gratulációkat.
3. A Résztvevők olimpiai életrajzi utalásai csak tényszerűen szerepeltethetőek (pl. 2008-ban olimpiai aranyérmet 
szerzett), amennyiben az utalás más információt egészít ki, és nem célja az utalás kiemelése.
4. A Résztvevőknek (i) nemzeti Olimpiai Csapatuk egyenruhájában, (ii) nemzeti Olimpiai Csapatuk korábbi olimpiai 
játékokon használt egyenruhájában, (iii) márkajelzés nélküli ruhában, vagy (iv) márkajelzéssel ellátott ruhában kell 
megjelenniük, amely megfelel az Olimpiai Charta 50. szabályának és a NOB vonatkozó irányelveinek.
5. A nemzeti olimpiai bizottságok felelősek szponzoraik kommunikációjáért és a fenti szabályok betartásáért.
A fentieken kívül a Résztvevők képének, nevének, megjelenítésének felhasználásakor minden esetben tiszteletben kell 
tartani a Résztvevők személyiségi jogait, beleértve a Résztvevők előzetes írásos hozzájárulásának szükségességét.

40. szabály (korábban 41) 

Az alábbiakban találhatóak a szabályok arra vonatkozólag, hogy hogyan használható fel egy sportoló, edző vagy 
egyéb hivatalos kísérő (a továbbiakban együttesen „Résztvevők”) képe a 2012-es londoni XXX. Olimpiai Játékok 
(a továbbiakban „Olimpiai Játékok”) időszaka alatt, ami a 40. szabály értelmezése szerint a Nyitóünnepély napja 
előtt kilenc nappal kezdődik és a Záróünnepély utáni harmadik nap estéjén ér véget, azaz 2012. július 18-ától 
2012. augusztus 15-éig tart.
Az Olimpiai Charta (40. szabály kiegészítő rendelkezése, 3. pont) kimondja: „A NOB Végrehajtó Bizottság eltérő 
engedélyének hiányában a sportoló, edző vagy egyéb hivatalos kísérő, aki részt vesz az Olimpiai Játékokon, nem 
járulhat hozzá a személyének, nevének, képének vagy sport teljesítményének reklám célokra történő felhaszná-
lásához az Olimpiai Játékok időszaka alatt.”
A NOB (Nemzetközi Olimpiai Bizottság) a következő kivételeket és feltételeket hagyta jóvá:
1. Olimpiai szponzorok és közvetítési joggal rendelkezők
1.1 A nemzeti Olimpiai Bizottság jóváhagyásától függően az OB szponzorai felhasználhatják, kizárólag Jóváhagyott 
Kommunikáció céljára (ezt az alábbi 2. rész fejti ki), egy Résztvevő vagy a nemzeti Olimpiai Csapat képét az adott 
nemzeti Olimpiai Bizottság területén.
Az Olimpiai Játékokat befogadó területen a Londoni Olimpiai Szervezőbizottság („LOCOG”) tekinthető nemzeti 
Olimpiai Bizottságnak a jelen szabály szempontjából.
1.2 A NOB engedélyének függvényében a TOP Partnerek avagy minden ország Olimpiai Bizottságának olimpiai 
csapatának partnerei felhasználhatják, kizárólag Jóváhagyott Kommunikáció céljára (ezt az alábbi 2. rész fejti ki), 
egy Résztvevő vagy a nemzeti Olimpiai Csapat képét több területen.
1.3 A NOB engedélyének függvényében a Közvetítési Joggal Rendelkezők 
1.1 A nemzeti Olimpiai Bizottság (OB) jóváhagyásától függően az OB szponzorai felhasználhatják, kizárólag 
Jóváhagyott Kommunikáció céljára (ezt az alábbi 2. rész fejti ki), egy Résztvevő vagy az OB olimpiai csapat képét 
azon a területen, ahol az adott Közvetítési Joggal Rendelkező megkapta az Olimpiai Játékok közvetítésének jogát.
2. Jóváhagyott Kommunikáció
2.1  A Jóváhagyott Kommunikáció a következőket foglalja magában: (i) támogató, ösztönző üzenetek egy Résztvevő 
vagy az OB Olimpiai Csapat számára az Olimpiai Játékokban való részvételükre vonatkozóan, (ii) a sportolót vagy a 
nemzeti Olimpiai Csapatot az Olimpiai Játékokon való eredményeiért méltató gratulációk, illetve (iii) az Olimpiával 
kapcsolatos egyéb hirdetés az alább kifejtett hozzáadott feltételeknek megfelelően.
2.2 A kommunikáció semmilyen körülmények között nem teheti az alábbiakat:
2.2.1 nem tartalmazhat szöveges vagy képi utalásokat semmilyen termékre vagy szolgáltatásra, ami javítja a sport-
teljesítményt edzés vagy versenyzés során. Ide tartozik az olyan szöveges utalás is, mint a sportoló vagy a Csapat 
„hivatalos terméke”, továbbá
2.2.2 nem kapcsolódhat a Résztvevőnek az Olimpiai Játékokon vagy más Olimpiai Játékokon nyújtott teljesítmé-
nyéhez, kivéve a gratulációkat.
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2.3 A Résztvevők olimpiai életrajzi utalásai csak tényszerűen szerepeltethetőek (pl. 2008-ban olimpiai aranyérmet 
szerzett), amennyiben az utalás más információt egészít ki, és nem célja az utalás kiemelése.
2.4 A Résztvevőknek (i) saját nemzeti Olimpiai Csapatuk egyenruhájában, (ii) nemzeti Olimpiai Csapatuk korábbi 
olimpiai játékokon használt egyenruhájában, (iii) márkajelzés nélküli ruhában, vagy (iv) márkajelzéssel ellátott 
ruhában, amely megfelel az Olimpiai Charta 50. szabályával és a NOB vonatkozó irányelveivel.
2.5 A nemzeti Olimpiai Bizottságok felelősek a saját szponzoraik kommunikációjáért és a megfelelő szabályok 
betartásáért a jelen levélben leírtaknak megfelelően.
Ezen felül a nemzeti Olimpiai Bizottságok a fentieknek megfelelően monitorozzák és betartatják a fenti 1. részben 
nem felsorolt jogi személyekhez tartozó Résztvevők, beleértve a sportfelszerelés-gyártókat, alkalmazkodását a 40. 
szabályhoz.
Ebben az értelemben a nemzeti Olimpiai Bizottságok kötelesek a szükséges mértékben követni és betartani a 
területükön hatályos törvényeket és szabályozásokat.
3. A Résztvevők személyi jogai
Egy Résztvevő képének, nevének, megjelenítésének felhasználásakor minden esetben tiszteletben kell tartani a 
Résztvevő személyi jogait, beleértve a Résztvevő előzetes írásos hozzájárulásának szükségességét.
Köszönjük, hogy követi a fent felsorolt irányelveket és tájékoztatja a Résztvevőket, akik a nemzeti Olimpiai Csapat 
tagjai lesznek, valamint a nemzeti Olimpiai Bizottság szponzorait.

A XXX. Nyári Olimpiai Játékok programja – London, 2012. július 27. – augusztus 12.

A teljes program sportáganként megtekinthető:
http://www.mob.hu/engine.aspx?page=london_prg2012 

A színek jelentése:
kék: versenynap
sárga: napi döntők száma
zöld: megnyitó ünnepség
piros: záróünnepség MOB12. oldal



Nők a Sportban 
A MOB Női Bizottsága 2002-ben döntött arról, hogy „A Nők Sportjáért” elnevezéssel díjat alapít a nők sportélet-
ben betöltött szerepének kihangsúlyozása, elismerése céljából. 
A bizottság elnöke Regőczy Krisztina, olimpiai ezüstérmes műkorcsolyázó, jégtáncos, a Magyar Olimpiai Bizottság 
elnökségi tagja, akit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Dr. Jacques Rogge, a „Nők a sportban” oklevél elis-
merésben részesített a közelmúltban.

Sikerült hagyományt teremteni a Nők a 
Sportban és a Média területén meghirde-
tett díj évenkénti odaítélésével, amelynek 
ünnepélyes átadására mindig márciusban 
kerül sor, az első években a Nemzetközi 
Nőnaphoz legközelebb eső közgyűlésen, 
az utóbbi időszakban pedig a MOB 
sajtónapi (március 15.) rendezvényéhez 
kapcsolódóan.
Az idei ünnepségen Borkai Zsolt, MOB-
elnök köszöntőjében kiemelte, hogy a 
MOB új elnökségében 1989 óta az első 
alkalommal kapott helyet három hölgy: 
Monspart Sarolta, Regőczy Krisztina és 
Szabó Tünde. „Szükségünk van a nők ere-

jére, empátiájára és kreativitására” - mondta Szöul olimpiai bajnoka, majd hozzátette, női szempontból nemcsak 
a sport egyéb területein, hanem a versenysportban még nagyobb az előrelépés: nőtt a női résztvevők száma az 
olimpiákon. „Míg Rómában 1960-ban a női versenyzők alig érték el a 12%-ot, addig Pekingben már 44% volt az 
arány. Négy évvel ezelőtt 63 csapat zászlaját nő vitte. Előrelépés az is, hogy a női ökölvívás is felkerült az olimpia 
programjára. A fiataloknál még jobb a helyzet: a szingapúri első ifjúsági olimpián 47, míg idén Innsbruckban az 
első ifjúsági téli olimpián 45%-os volt az arány.”
A Nők Sportjáért Életműdíjjal olimpiai sportághoz kötődő kiemelkedő, példamutató sportolói, sportszakemberi, 
sportvezetői életpályát ismernek el. A MOB Nők Sportjáért Bizottsága Életműdíjat adományozott Unyatinszkiné 
Karakas Júlia békéscsabai tornászedzőnek; Éves teljesítményért díjat Kovács Sarolta öttusázó, a Különdíjat Mon-
spart Sarolta, a Junior díjat az ifjúsági téli olimpián ezüstérmes Gasparics Fanni jégkorongozó kapta. 

Média díjak
Az ünnepségen a média képviselőit is díjazták; a legendás 
rádiós Szepesi György (Média Különdíj) mellett tizenegyen 
kaptak elismerést. Média Nívódíjban részesült Riskó Géza, 
az MTVA sportfőszerkesztője, Lantos Gábor, a Magyar 
Rádió programszerkesztője, valamint Murányi András, a 
Nemzeti Sport felelős szerkesztője. Média Oklevél elis-
merést kapott Illyés Tibor, az MTI fotóriportere, Petrovics-
Mérei Andrea, a Telesport műsorvezetője, Németh 
Balázs, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség sajtófőnöke és 
Pataki Nóra, a Blikk újságírója.
A díjakat Borkai Zsolt MOB-elnök, Molnár Zoltán főtitkár 
és Regőczy Krisztina, a Nők a Sportban Bizottság elnöke 
adta át.

Ungvári Miklós judós: „Senkitől sem tartok. A bírók változó felfogásától jobban félek, mint bármelyik riválisomtól. Azért azt csak 

nem hallgatom el, hogy szeretnék két, sikertelen olimpia után a harmadikról már valamilyen éremmel hazajönni.”  (www.mob.hu)
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Dopping nélkül…
Elkészült a MOB új, átdolgozott dopping-ellenes szabályzata, amely tartalmazza a WADA legújabb rendelkezéseit. 
Közbeszerzési pályázat keretében a MOB a Magyar Antidopping Csoportot választotta ki, mely az elkövetkezendő 
5 évben a doppingellenes felvilágosító munkát, illetve az ahhoz kapcsolódó ellenőrzéseket végzi. A felvilágosító 
munka erősítése érdekében a MOB elrendelte, hogy az olimpiáig hátralévő időben minden kvalifikált sportolónak 
kötelező részt vennie legalább egy alkalommal a MOB és a MACS által rendezett előadáson. A londoni olimpiára 
készülő magyar sportolók mindegyike legalább 3 ellenőrzésen esik át, mielőtt repülőre ülne az ötkarikás csapat 
tagjaként. Továbbra is érvényes a zéró tolerancia elve. Ennek megfelelően az, aki az olimpiai játékokon doppingvét-
séget követ el, örökre kizárja magát az olimpiai mozgalomból. A kvalifikáció megszerzését követően mindenki 
köteles 24-48 órán belül doppingvizsgálatra jelentkezni. 2007. és 2011. között a magyar állam megrendelésére 
összesen 4650 mintavétel történt.
Bővebb információk olvashatók a doppingellenes eljárásról, a doppingellenőrzés menetéről, a jogi szabályozásról, 
továbbá a 2012-es dopping (tiltó) lista és a MOB Doppingellenes Szabályzata megtekinthető: www.mob.hu és 
www.antidopping.hu  A TUE iroda telefonszáma: (06) 20 337 2258; Magyar Antidopping Csoport: (06) 1 273 17 15. 
 
Fair Play – ünnepelték a 2011-es díjazottakat 
A Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Bizottsága 1967 óta minden évben megrendezi díjátadó gáláját. A 2011. 
évi Magyar Fair Play díjak ünnepélyes átadására március 20-án a Művészetek Palotájában került sor. A díjátadón 
a Magyar és Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke, Dr. Kamuti Jenő mellett megjelent Dr. Magyar Zoltán, a MOB 
alelnöke, Molnár Zoltán, a MOB főtitkára, Jorge Castro, a Mexikói Olimpiai Bizottság alelnöke, Jonathan Knott brit 
nagykövet, és a NEFMI sportállamtitkárságának képviseletében Litavecz Anna. 

Életmű kategóriában Fair Play díjat kapott Kemény Ferenc, a Magyar 
Vízilabda Szövetség utánpótlás-igazgatója és – posztumusz – a tavaly 
októberben elhunyt Schulek Ágoston, a Magyar Atlétikai Szövetség 
korábbi elnöke, az Európai Atlétikai Szövetség volt alelnöke. Életmű 
kategóriában diplomát vehetett át Szondy István olimpiai és világbajnok 
öttusázó, Gadányi Károly, a Vas Megyei Labdarúgó-szövetség elnöke, a 
90 esztendős Rudas Ferenc, a Ferencváros korábbi 23-szoros váloga-
tott futballistája, Erdélyi Béla, a Spartacus Vitorlás Egylet vezetőedzője, 
valamint Szendrei Istvánné gyógytestnevelő. Tóth László, a Magyar 
Judo Szövetség elnöke díjat; Belicza János utánpótlás-labdarúgóedző 
és Újvári Bence labdarúgó, valamint a Berekalli Éva, Egedy Nóra, Fórizs 

Réka, Groholy Diána, Lakner Zita, Lukács 
Eszter, Marjai Flóra összetételű női rafting-
válogatott és a Tihanyi Yacht Club Nemecsek 
Dragonjának csapata diplomát kapott fair play 
cselekedet kategóriában. A raftingosok díját 
Jonathan Knott, Magyarország brit nagyköve-
te adta át, akinek jóvoltából megtekinthető 
volt a londoni Olimpiai Park makett kiállítá-
sa a MÜPÁ-ban. A fair play népszerűsítéséért 
díjat kapott Jakabházyné Mező Mária, a Magyar 
Olimpiai Akadémia főtitkára, ugyanebben a 
kategóriában diplomát adtak át Hencsei Pál 
olimpiai kutatónak, Kálomista Gábor filmpro-
ducernek, valamint Várkonyi Attila újságírónak.

Kovács Katalin kajakos: „Edzőnk, Csipes Ferenc kijelentette: mindenki a májusi egyes válogatóra készül, és ha már eldőlt, ki 

indulhat Londonban, akkor térünk át a párossal és a négyessel kapcsolatos kérdésekre. Szerintem ez így korrekt.” (www.nso.hu)
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Kiemelt egészségügyi ellátás 
Kormányhatározat értelmében, az Országos Sportegészségügyi Intézet, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar 
Paralimpiai Bizottság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár együttműködési megállapodása alapján, 350 
olimpiai és paralimpiai válogatott kerettag sportoló jogosult soron kívüli, kiemelt egészségügyi ellátás igénybevé-
telére a Londoni Olimpiai és Paralimpiai Játékokra való sikeres felkészüléshez, melyet 10 egészségügyi szolgáltató 
biztosít az érintettek részére 2012. augusztus 31-ig. 
A betegirányítási feladatokat egy telefonos ügyfélszolgálati rendszer, a Call Center látja el, napi 24 órában. Itt kell
a sportolónak bejelentkeznie, ahonnan a megfelelő ellátó intézményhez fogják irányítani. Márciusban 50 olimpikon 
és paralimpikon hívta a Call Center-t.
A Call Center ingyenes hívószáma: (06) 80 566 366.
Az olimpiai válogatottak sportorvosi vizsgálatára előjegyzés az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) Olimpiai 
Rendelőjében személyesen vagy a (06) 1 488 61 22-es telefonszámon történik. Bővebb információk a sportorvosi 
ellátással kapcsolatban: www.osei.hu 
A MOB Orvosi Bizottságának valamint a londoni olimpia sportegészségügyi csapatának vezetője: Dr. Balogh Péter.

Új köntösben a mob.hu
Új külsővel, megújult tartalommal jelentkezik tavasztól a Magyar Olimpiai Bizottság hivatalos honlapja, a mob.hu. 
Oldalainkon a jövőben az olimpiai vonatkozású hírek, információk mellett, az átalakult sportirányítási rendszernek 
megfelelően a sport különböző, MOB-hoz került területeiről is olvashatnak az érdeklődők. www.mob.hu 

  További információk a londoni olimpiáról: www.london2012.com 

Olimpiai Charta
Minden olimpikon és sportvezető figyelmébe ajánljuk az Olimpiai Chartát, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
alapszabályát: http://www.mob.hu/engine.aspx?page=MOB_olimpiai_charta

Vajda Attila kenus: „A versenyzés nem csak az erőről és a befektetett munkáról szól, mindenki sokat edz, de verseny közben az 

dönt, ki tudja mentálisan jobban odatenni magát, és ha ilyenkor bevillan, hogy vannak, akik támogatnak és bíznak bennem, 

az plusz erőt ad.” (www.origo.hu)

Kovács Sarolta öttusázó: „Vörös Zsuzsával egészen speciális a kapcsolatunk, hiszen kezdő éveimben ő volt a példaképem, majd 

idővel odáig jutottam, hogy együtt edzhettem vele, ezt az időszakot követően pedig mostanra ő is az edzőim közé tartozik. 

Már a puszta jelenléte is rendkívül jó hatást tesz rám.” (www.mob.hu)         
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