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2016/1. szám 

Kamuti Jenőt újraválasztották a Nemzetközi Fair Play Bizottság élére 
 

Jelentős magyar sportdiplomáciai siker, hogy ujabb négy évig Kamuti Jenő vezeti a Nemzetközi 

Fair Play Bizottságot /CIFP/. A szervezet idén októberben Budapesten tartotta elnökválasztó 

közgyűlését, melyen ellenjelölt nélkül, egyhangúan, a korábbi magyar vívót válaszották elnöknek. 

Kamuti Jenő immár egyhuzamban 16 éve vezeti a szervezetet, a mostani döntéssel ötödik ciklusát 

kezdte meg. Az elnök sportolóként kétszeres olimpiai ezüstérmes, világbajnok, ötszörös Universiade-

győztes, valamint többszörös magyar bajnok vívó. Élsportolói pályafutását követően sebész-

főorvosként dolgozott, valamint a Nemzetközi Vívó Szövetség (FIE) főtitkára, valamint Orvosi 

Bizottságának elnöke is volt. Jelenleg a Magyar Vívó Szövetség általános alelnöke, a FIE örökös 

tiszteletbeli tagja. 
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HÍRLEVÉL 

A CIFP Végrehajtó Bizottságának magyar tagja Dr. Nagy Zsigmond, a MOB nemzetközi igazgatója, és a 

szervezet főtitkára, a hazánkban felnőtt, így magyarul kiválóan beszélő Sunil Sabharwal. 
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Budapest adott otthont a Nemzetközi Fair Play Bizottság éves Díjátadó Gálájának 
 

Az esemény a Török Olimpiai Bizottság Fair Play Bizottságának kiállításával kezdődött a 
Magyar Tudományos Akadémián. A nemzetközi Fair Play karikatúra-versenyre nevezett legjobb 50 
alkotást hozták el Budapestre – a rajzok a Fair Play eszmeiségét hivatottak megismertetni a 
fiatalokkal.  

      
  

A gálán ünnepi beszédet mondott Schmitt Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, a MOB 
tiszteletbeli elnöke. Mint fogalmazott: „Nagyon örülök, hogy személyes jó barátomat, Kamuti Jenőt 
továbbra is a Nemzetköz Fair Play Bizottság elnökeként tisztelhetjük!”  

 

       
Az díjátadón több NOB tag is részt vett, így Irena Szewinska Lengyelországból, és Ser Ng Szingapúrból. 

A vendégeket dr. Fürjes Balázs, a Budapest 2024 pályázat vezetője is üdvözölte. 

 

 

     Idén kilenc külföldi, 

valamint két magyar 

sportoló kerül 

elismerésre. Hazánkból 

Sárosi Laurát Fair Play 

cselekedet-, míg Portisch 

Lajost Életműdíjjal 

ismerték el.  

     A díjazottak története itt 

olvasható el: 

http://olimpia.hu/images/fa

irplay/Fair_Play_2015.docx 

 

http://olimpia.hu/images/fairplay/Fair_Play_2015.docx
http://olimpia.hu/images/fairplay/Fair_Play_2015.docx
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Átadták az idei MOB Fair Play Díjakat 
Nyár elején a Larus Rendezvényközpontban, ünnepélyes keretek között, adták át a MOB Fair Play 
díjait. A tavalyi évre vonatkozóan 14 elismerést osztottak ki. 
 
MOB Fair Play díjasok 

Fair Play cselekedet kategória 
Trófea: Nagy László, kézilabdázó 
Diploma: Orosz Beáta gyorskorcsolyázó; Ráczkó Gitta úszó; Csoknyai László cselgáncsozó 

 
A sport szolgálatában kategória 

Trófea: Nádas Pál, sport kutató 
Diploma: Bartalos Béla, volt válogatott kézilabda kapus 
 

Életmű díj 
Trófea: Fábián László olimpiai bajnok kajakos, edző 
 

A Fair Play eszméjének népszerűsítése kategória 
Trófea: Malonyai Péter, újságíró 
Diploma: Rácz Katalin (Katarina Raczova), a Szlovák Olimpiai Akadémia elnökségi tagja, korábbi vívó; a magyar 
és lengyel jégkorong válogatott szurkoló tábora 
 

Fair play a művészetben kategória 
Trófea: Kocsis Zoltán, zongoraművész 

 
Különdíj, oklevél 

Horváth László,15 évesen a Himnuszt énekelte jégkorong mérkőzésen; MDC zenekar Fair Play című dala 
 

                          
             Megnyitó beszédet mondott dr. Kamuti Jenő és dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár 

 

     
       Horváth László és a magyar jégkorong szurkolók képviselői                          Rácz Katalin 
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        Szabó Bence MOB főtitkár Malonyai Péterrel            Sárosi Laura, Bálega Tibor főtitkár és Szabó Tünde  
 

                                 
    Vaskuti István Fábián László unokájával                                 Cserháti László, Szabó László és Nádas Pál 
 

              
          Kamuti Jenő, Mizsér Attila és Bartalos Béla                       Szabó Lajos és Tóth László cselgáncs elnök 

 

                                   
                   Farkas Péter Orosz Beátának adta át a díjat                    Ráczkó Gitta Szabó László, MPB elnökkel 
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Nagy László és Kocsis Zoltán utólag tudta átvenni az elismerését 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

 
„Hitvallásként tekintek a Fair Playre” – beszélgetés Kamuti Jenő, elnök úrral (részlet) 
 
Hogy lett az egykori Fair Play díjazott versenyzőből a bizottság elnöke? 

„Egy folyamatnak vagyok a részese. Véletlenül lettem elnök 2000-ben: két kandidáló volt, én 
akkoriban tag voltam, de eszembe sem jutott, hogy elnök legyek. Patthelyzet alakult ki a választáson, 
én pedig jelölt lettem és meg is választottak – emlékezett vissza Kamuti Jenő az olimpia.hu-nak adott 
interjúban. – Teljesen szétesett Fair Play bizottságot vettem át, mind anyagilag, mind 
elismertségében. Ekkor jött be az európai Fair Play mozgalom, amely jó szándékkal segített. 
Elkezdtem felépíteni a kapcsolatot az egykori alapítóval, az UNESCO-val is, mivel véleményem szerint 
a Fair Play az oktatás és nevelés kérdése is kell, hogy legyen. Másrészt elismerést szerettem volna 
kivívni, mivel a humán érzékek hordozói is vagyunk. Egyfajta vallásként is tekintek erre. Szerencsére 
találtam hasonló felfogású embereket.” 

Mit tart a legnagyobb sikerének a nemzetközi színtéren? 

„Arra vagyok a legbüszkébb, hogy a világ sportközvéleménye elismerte és elfogadta, hogy a 
Fair Play létezik és kell, hogy létezzen. A siker nem egyik napról a másikra jött, széllel szemben 
harcoltunk. Tapasztalatom szerint azt a munkát, amit végzek a bizottság élén, elismerik az olimpiai és 
a nem olimpiai sportágak egyaránt. Ne értsenek félre, de úgy fogom fel ezt, mint egy hittérítést, egyre 
több embert kell megérinteni a Fair Play eszméjével. Az alapelveink a szolidaritás, a csalásmentesség, 
a tisztesség – ez utóbbi princípium, minden vallás hirdeti. Az elvetett mag kezd kifakadni és nőni.” 
Hogy látja a 2024-es budapesti olimpiai pályázat szempontjából a Fair Play Bizottság szerepét.  

„Az, hogy Budapesten van a Nemzetközi Fair Play Bizottság irodája, sokat nyomhat a latba a 
2024-es olimpiai pályázat elbírálása során. Nem annyit, mint az Eiffel-torony Párizsban, de nagy 
jelentősége van.” 

 
A teljes interjú a MOB honlapján olvasható: http://olimpia.hu/hirek-fair-play/kamuti-jeno-

hitvallaskent-tekintek-a-fair-playre 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Információ: az Európai Fair Play Mozgalom /EFPM/ is elnököt választott idén 

októberben. A bécsi közgyűlésen az osztrák Christian Hinterbergert újabb 

négy évre választotta elnökének a szervezet. 

http://olimpia.hu/hirek-fair-play/kamuti-jeno-hitvallaskent-tekintek-a-fair-playre
http://olimpia.hu/hirek-fair-play/kamuti-jeno-hitvallaskent-tekintek-a-fair-playre
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Rio 2016 
Futókat és kézilabdázókat díjazott a Nemzetközi Fair Play Bizottság Rióban. Önzetlensége és 

példamutató sportembersége miatt elismerésben részesült Abbey D'Agostino (USA) és Nikki 
Hamblin (Új-Zéland) futók, valamint a norvég férfi kézilabda-válogatott. Az átadón jelen volt többek 
között Philip Craven, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elnöke, Nawal El Moutawakel NOB-alelnök, 
Kamuti Jenő, valamint Schmitt Pál feleségével, Makray Katalinnal.                                 

         
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Weboldalunk a Magyar Olimpiai Bizottság oldalán található: 
http://olimpia.hu/fair-play-bizottsag 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Információ: A MOB Fair Play Bizottságának tagjai 

Dr. Kamuti Jenő, elnök, Dr. Cserháti László, Dr. Farkas Péter, Gém Zoltán, Kő 

András, Makray Katalin, Medvegy Iván, Mizsér Attila, Dr. Rózsaligeti László, Dr. 

Szabó Lajos, Vaskuti István 

Impresszum 

Kiadó: MOB Fair Play Bizottság, Dr. Kamuti Jenő elnök. Postacím: 1124 Bp. Csörsz utca 49-51. 

Szerkesztő Deregán Gábor 

E-mail: gabor.deregan@fairplayinternational.org 

Fotók: MOB, IOC, Szalmás Péter, Róth Tamás  

Információ:  

Hamarosan megjelenik az idei Fair Play felhívás. Kérjük tisztelt sportszerető és 
művészetkedvelő olvasóinkat, hogy figyeljék az eseményeket Fair Play szemmel! 

Jegyezzék fel a tiszteletre méltó, példamutató cselekedeteket, és a felhívás 
megjelenése után küldjék el nekünk. Köszönjük! 

Köszönjük szíves együttműködésüket! 

http://olimpia.hu/fair-play-bizottsag
mailto:gabor.deregan@fairplayinternational.org

