
Felterjesztés 
a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége részére a 2008. évi pekingi Nyári 

Olimpiai Játékok után kapott állami jutalmak – a sportoló korrigált helyezéséből 
fakadó kompenzációs kifizetésének kezdeményezésére 

 
 
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) bejelentette, hogy a 2008-as, pekingi és a 2012-
es, londoni olimpia alatt leadott doppingminták újra tesztelésén több sportoló is 
megbukott. Erről kapott értesítést a Magyar Olimpiai Bizottság is.  
 
Szövetségünk arról kapott tájékoztatást, hogy a Pekingi olimpián szerepelt és 8. helyen 
végzett sportolónk Aubéli Ottó (szabadfogás 120 kg) súlycsoportjában is megtörtént a 
doppingminták újra tesztelése. Ennek eredményeképpen a súlycsoportban 
doppingvétség miatt kizárásra került sportoló és így nevezett sportolónkat az IOC 
hivatalosan a 7. helyre léptette elő. Aubéli Ottó a korrigált helyezésről az IOC-tól 
oklevelet is kapott. 
 
Sportolót és az őt felkészítő edző – Gulyás István akkori szabadfogású szövetségi kapitány 
– azzal a kéréssel fordult a Magyar Birkózó Szövetség elnökéhez, hogy a szövetség járjon 
közben a 8. helyezésért kapott és most megállapított 7. helyezés állami jutalma 
különbözetének kifizetéséért.  
 
A 2008-ban a Magyar Birkózó Szövetség által az olimpiai jutalmazásra felterjesztett 
sportolók felkészítéséért javaslatot tett Aubéli Ottóhoz kapcsolódóan Gulyás István 
szabadfogású szövetségi kapitány és Bacsa Ferenc nevelőedző jutalmazására is. 
 
A kompenzáció kifizetését kértük az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságán, ahonnan 
azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról 
szóló 200/2013.(VI.13.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján a 
Magyar Olimpiai Bizottságnál jelezzük és a kifizetési igényünket ott kezdeményezzük. 
 
A rendelet szerint a versenyzők és sportszakemberek olimpiai helyezés utáni állami 
jutalmára (továbbiakban: állami jutalom) – az országos sportági szakszövetség 
előterjesztése alapján – a Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB) tesz javaslatot 
a sportpolitikáért felelős miniszter részére. A Rendelet szerint állami jutalomban 
részesíthető edzőket, sportszakembereket és nevelőedzőket, valamint azok jutalmának 
összegét a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékok esetében az 
országos szakszövetség ügyintéző képviseleti szerve javasolja a MOB-nak. 
 
Ennek megfelelően szövetségünk az alábbi javaslatot teszi a 2008. évi Pekingi Olimpiai 
Játékok eredményeinek, helyezéseinek változásaiból fakadó, kompenzációban részesülő 
sportolók, sportszakemberek és nevelőedzők személyére és a kompenzáció mértékére. 
 
Az egyes helyezésekért hivatalosan járó jutalom összege a Pekingi Olimpián egyéni 
versenyszámokban az alábbiak voltak: 
 
Aranyérem: 20 millió, ezüstérem: 18 millió, bronzérem: 14 millió forint, IV. helyezés: 12 
millió, V. helyezés: 8 millió, VI. helyezés: 6 millió, VII. helyezés: 4 millió, VIII. helyezés: 2 
millió forint 



 
A Pekingi olimpián Aubéli Ottó sportoló az alábbi eredményt érte el, illetve helyezéséért 
az alábbi jutalmakat kapták: 
 
Szabadfogás: 
 
Aubéli Ottó súlycsoport: 120 kg-ban VIII. helyezés, jutalom 2.000.000 forint 
 
Aubéli Ottó az új besorolás szerint hivatalosan a verseny VII. helyezettje. A VII. helyezésért 
4.000.000 forint jutalmat kaphatott volna. Részére a kompenzálási igény további 
2.000.000 forint. 
 
Aubéli Ottó felkészítésében résztvevő sportszakemberek közül jutalmat kapott: 
 
Gulyás István szövetségi kapitány 
 
A rendelet szerint a sportoló által kitermelt jutalom összegének 60 %-t lehet felosztani a 
felkészítésben résztvevő sportszakemberek körében. Ez jelen esetben a 2 millió forintos 
kompenzáció 60 %-a, 1.200.000 forint. Ezt az összeget a javasoljuk a szövetségi 
kapitánynak.  
 
Gulyás István szövetségi kapitány, 1.200.000 forint 
Aubéli Ottó nevelőedzőjeként jutalmat kapott: 
Bacsa Ferenc nevelőedző 
 
A rendelet szerint a sportoló által kitermelt jutalom összegének 10 %-t lehet felosztani, 
illetve biztosítani a sportoló nevelőedzőjének. Ez jelen esetben a 2 millió forintos 
kompenzáció 10 %-a, 200.000 forint, amelyet javaslunk részére biztosítani. 
Bacsa Ferenc nevelőedző, 200.000 forint 
 
Összesítés: 
Versenyző részére (kompenzáció): 
Aubéli Ottó 2.000.000,- Ft 
összesen:  2.000.000,- Ft 2.000.000,- Ft 
 
Felkészítő sportszakemberek részére (kompenzáció, 60%): 
Gulyás István szövetségi kapitány 1.200.000,- Ft 
összesen:  1.200.000,- Ft 1.200.000,- Ft 
 
Nevelőedzők részére (kompenzáció, 10%): 
Bacsa Ferenc  200.000,- Ft 
összesen:  200.000,- Ft 200.000,- Ft 
 
mindösszesen:  3.400.000,- Ft 
 
Fenti javaslatot terjesztjük a MOB elnöksége elé, melyet a Magyar Birkózó 
Szövetség Intéző Bizottsága IB17/2017. (08.27) számú határozatával elfogadott. 
 
 


