„A nemzetközi kapcsolatok erősítése
kiemelt céljaink között szerepel”

Interjú Kulcsár Krisztiánnal, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnökével

“Strengthening international relations is one of the priorities”
Interview with Krisztián Kulcsár, President of the Hungarian Olympic Committee (MOB)
Epeeist Krisztián Kulcsár, multiple World
and European champion, Olympic silver
medallist, has been the President of the Hungarian Olympic Committee since May 2017.
He started working right after his election.
He talked about his goals, devotion and the
future of Hungarian sports.

Kulcsár Krisztián többszörös világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes magyar párbajtőrvívó idén májustól tölti be a Magyar
Olimpiai Bizottság (MOB) elnöki tisztét.
Hivatalba lépésével azonnal el is kezdte a
munkát. Célkitűzéseiről, hivatástudatról és
a magyar sport jövőjéről beszélgettünk.
PP Alig két hónapja választották meg a
Magyar Olimpiai Bizottság (MOB)
élére. Már most számos tárgyaláson vett
részt. Milyen ambíciókkal, célokkal
látott neki a munkának?
–– A legfontosabb feladatnak azt érzem,
hogy a MOB érdemben bekapcsolódhasson
a sportszakmai egyeztetésekbe, segíteni tudja szakmai vonalon a megfelelő kormányzati törekvéseket, illetve egyeztető, koordináló,
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közvetítő szerepe eredményeként a sportszövetségek, egyesületek, maguk a sportolók és
a velük dolgozó szakemberek elégedettebbek
legyenek, munkájuk eredményesebbé válhasson. Már felvettem a kapcsolatot a sportért
felelős szakállamtitkársággal és a kiemelt
beruházásokért felelős kormánybiztossal,
hogy átbeszéljük az együttműködési lehetőségeket. A cél közelebb kerülni a sportági
szakszövetségekhez, és a piaci szektorhoz is.
Ebben a kezdeti fázisban elsőként arra törekedtem, hogy megismerjem a részleteket, a
kihívásokat és elindítsam a teendők végrehajtását.
PP A sport szeretetét a családjából hozza. A vívás előtt többek között az úszásban és az öttusában is kipróbálta magát. Kézenfekvő volt, hogy ön is ezt az

PP You were elected the President of
the Hungarian Olympic Committee
(MOB) only two months ago. You have
participated in many meetings. What
ambitions and aims did You start work
with?
–– I think the most important task is to
make MOB join effectively the professional
sports discussions and thus would be able
to help the relevant government endeavours
on the professional side. In addition, as a
result of the reconciling, coordinating and
mediating activity the sports associations,
clubs and the athletes together with the experts working with them would be more
satisfied and their work would become more
successful. I have already contacted the state
secretariat responsible for sports and the
commissioner responsible for prioritised
investments in order to discuss the possibilities of cooperation. The aim is to get
closer to the sports associations and to the
market sector as well. In this initial phase I
first tried to learn more about the details
and the challenges and to launch the execution of tasks.
PP You bring the love of sports from
Your family. Before becoming an epeeist, You have also tried swimming and
pentathlon, among others. Was inevitable for You to choose this career, or
were You interested in other professions
as well?
–– Since the very beginning of my active
sports career I have always wanted to keep
both my sports and my civilian professions.
It is a gift from life that they have been entwined since 2014.

–– I think it is the only way it is worth it!
You have to think over what direction you
would like to go, and after thorough considerations, and if you believe in it, you have to
do everything to achieve it. The secret is good
management, and sometimes you have to
prioritise. It can only work if you give up on
a few other things. I have always tried to keep
in mind what I should concentrate on the
most, what was more important in a certain
phase of my life. You surely have to be strict
to yourself.

utat választja majd, vagy más pályák
iránt is érdeklődött?
–– Aktív sportolói pályafutásom legelejétől
kezdve úgy gondolkodtam, hogy szeretném
egyszerre fenntartani a sportolói és az úgymond civil karrieremet. Az egy nagyon szép
ajándék az élettől, hogy 2014-től ezek szorosan össze is futnak.
PP A folyamatos készülés és a versenyek
között megszerezte a közgazdász, majd
munka mellett a jogász végzettséget is.
Ez bizonyára sok lemondással járhatott.
A választás előtt mondott programbeszédében így fogalmazott: „Ne próbáld!
Tedd, vagy ne tedd! De ne próbáld!” Az
élet minden területén ezt a mottót vallja?
–– Szerintem csak így érdemes! Alaposan
végig kell gondolni, hogy milyen irányba
megy az ember, de miután mérlegelte, és hisz
benne, akkor adjon bele apait, anyait, és vigye
véghez a terveit. Mindennek a titka a jó szervezés, és olykor bizony priorizálni kell. Ez
csak úgy tud működni, ha közben lemondunk más dolgokról. Mindig igyekeztem
arra figyelni, hogy az adott életszakaszban
éppen mire szükséges jobban koncentrálni,
mi a fontosabb. Az biztos, hogy kitartóan
szigorúnak kell lennie magához az embernek.

PP During continuous preparation
and competitions You also got a degree
as an economist, and then, while working You received your second degree as
a lawyer. It must have required sacrifice. In Your program speech before
the election You said: “Don’t try it! Do
it or don’t do it! But don’t just try it!”
Do You have the same motto for all
fields of life?

PP How did You spend Your day when
You had to meet the requirements in all
fields at the same time?
–– It kept changing by the season. The
permanent time was between 9 a.m. and 6
p.m. which I spent at my workplace. Before
the championships I usually started my day
in the swimming pool between 6 and 8 a.m.,
and then I went running. In the afternoons
I went fencing. When I was after a bigger
championship, I relaxed a bit and reduced the
speed. I could deal more with my family and
with my studies.
PP In Your program You also highlighted the development of communication
and expansion of partnerships. It particularly means dialogues with the athletes. How can You use Your own experiences as a leader?
–– Dialogues and regular bilateral communication is very important. The reality of

PP Hogyan nézett ki egy napja, amikor
mindegyik területen egyszerre kellett
megfelelnie?
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–– Általában szezonálisan változott. Az
állandó volt, hogy 9 és 6 között a munkahelyemen voltam. A versenyek előtt rendszerint
reggel 6 és 8 között az uszodában kezdtem,
utána futottam. Délután pedig mentem vívni. Amikor éppen túl voltam egy nagyobb
versenyen, akkor picit megpihentem ebből a
feszített tempóból, és többet tudtam a családdal, illetve a tanulmányaimmal foglalkozni.
PP Programjában a kommunikáció fejlesztését és a partnerkapcsolatok bővítését is kihangsúlyozta. Ez különös tekintettel érinti a sportolókkal folytatott
párbeszédet. Hogyan kamatoztatja
vezetőként saját tapasztalatait?
–– A párbeszéd, a rendszeres kétoldalú
kommunikáció kulcsfontosságú. Az élő sporttól és a sportolóktól nem szabad eltávolodni.
Nem a sportolók vannak a szövetségért, hanem a szövetség van értük. Azért vagyunk,
hogy segítsük őket és az edzőiket. A versenyzőként megszerzett tapasztalataimat igyekszem minél hatékonyabban felhasználni, és
állandóan jelen lenni. Sok időt töltök azzal,
hogy külön beszéljek a sportolókkal és a szövetségekkel is, akik megosztják velem észrevételeiket. Tudják, hogy bármikor kereshetnek, mert nyitott ajtókra találnak. A párbeszéd egyben a szponzorok, a média- és a

partnerkapcsolatok ápolására és bővítésére is
vonatkozik.
PP Az idei nyáron igencsak felpezsdült
a magyar sportélet (FINA, EYOF,
Hungaroring, dzsúdó-világbajnokság).
A jövőre tekintve hogyan látja a rendezvényeknek köszönhető fejlesztések
hasznosítását?
–– A 2017-es nyár igen aktív időszak, és
tartalmas a tennivalók terén. Ezek a saját szervezésű, nagy nemzetközi események rengeteg
látogatót vonzanak. Az új létesítmények létrehozása és az infrastrukturális fejlesztések
hozama mellett fontos megemlíteni az adott
sportágak hazai bázisának erősítését, népszerűségének növelését is. A rendezvények után
egyre több gyermek kap kedvet, hogy elmenjen úszni, vagy letaláljon az edzőterembe.
Nagy hatással van rájuk, hogy belekóstolhatnak a versenyek hangulatába, és élőben találkozhatnak a sportolókkal. Az sem elhanyagolandó tényező, hogy a sportág szakmai

munkájáról mit közvetítünk, és a pozitív
visszajelzések hatására milyen előremutató
változások generálhatók.
PP Nemzetközi szinten milyen együttműködési lehetőségeket lát?
–– A hónap elején Lausanne-ban tettem
látogatást, ahol a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnökével, Thomas Bachhal
tárgyaltam. A nemzetközi kapcsolatok erősítése kiemelt céljaink között szerepel. Ehhez
kapcsolódik a Magyar Olimpiai Bizottság
megfelelő pozicionálása, valamint az egyes
sportági szakszövetségek nemzetközi szerepvállalásának kiterjesztése.
PP Ennyi teendő mellett marad ideje
nyári szabadságra?
–– Munka miatt nagyon sokat utazom. A
családdal most inkább egy belföldi úti célt
választottunk. Augusztus első két hetében a
Balatonnál fogunk pihenni.
Végh Nóra Judit

sports and the athletes should not be neglected or abandoned. It is not that the athletes
are for the associations, but the associations
are for the athletes. We are here to help them
and their trainers. I try to use my experiences as an athlete in an efficient way and to
be present all the time. I spend a lot of time
talking to athletes, who share their thought
and notions with me. They know they can
always come to me, as my door is open for
them. Dialogue also concerns the cultivation
and the expansion of relations with the sponsors, the media and the partners.
PP This summer Hungarian sports life
is very busy: FINA, EYOF, Hungaroring
and Judo World Championships. How
do You see the use of the investments
related to these events in the future?
–– Summer in 2017 is a very active time in
terms of duties. These are big international
events in Hungarian organisation which attract a huge amount of visitors. In addition
to the set-up of the new facilities and to the
use of the infrastructural developments, it is
also important to mention the strengthening
of the base of the given sports in Hungary
and the increasing of their popularity. After
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these events more and more children will feel
like going swimming or going for training.
Feeling the atmosphere if the championships
and meeting the athletes live have a great impact in them. Besides, it is also important
what we show about the professional background of the sports, and what improvements
generated by the positive feedback can be
expected.
PP What possibilities do You see in
terms of international cooperation?
–– At the beginning of the month I visited
Lausanne, where I had negotiations with

Thomas Bach, President of the International
Olympic Committee. Strengthening the international relations is one of our priorities.
It brings along the right positioning of the
Hungarian Olympic Committee and the expansion of the roles of certain sports associations.
PP Have You got tome for a summer
holiday with so much to do?
–– Due to my work I travel a lot. So my
family and I have chosen a destination in
Hungary. In the first two weeks of August we
will spend the holiday at Lake Balaton.

