PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST-SPORTDÍJ
ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTEK
2009-2019.
Adományozás
éve
NÉMETH FERENC
olimpiai bajnok öttusázó
Kiemelkedő sportteljesítménye elismeréseként, valamint az
öttusa sportágának öregbítése, népszerűsítése területén
folytatott eredményes szerepvállalásáért.

2009.

PULAI IMRE
olimpiai, világ- és Európa-bajnok kenus
A magyar kenuversenyzésben betöltött szerepéért, több
olimpia eredményes versenyzőjeként nyújtott kimagasló
sportteljesítményéért.

2009.

SZEKERES PÁL
többszörös paralimpiai bajnok vívó
Kimagasló sportteljesítménye, jeles olimpiai és paralimpiai
szereplése, illetve számos rangos hazai, európai és
világversenyen elért kiemelkedő eredménye elismeréseként.

2009.

TALMÁCSI GÁBOR
gyorsasági motoros világbajnok
A gyorsasági motorversenyzés területén betöltött szerepéért, a
2007-ben megszerzett világbajnoki címe által elnyert
nemzetközi hírneve elismeréseként.

2009.

TURI GYÖRGY
mesteredző
A magyar úszóversenyzésben mesteredzőként elért kimagasló
teljesítményéért,
számos
úszótehetség
eredményes
felkészítésében játszott szerepéért.

2009.

DR. BARÁTH ETELE
a Magyar Kajak-kenu Szövetség elnöke
A kajak-kenu sportágban végzett kiemelkedő sportvezetői
munkásságának elismeréséül.

2010.

DARNYI TAMÁS
úszó, úszóiskola-vezető
Az úszás sportágban elért kiemelkedő eredményeinek
elismeréséül.

2010.

EGERSZEGI KRISZTINA
úszó
Az úszás sportágban elért kiemelkedő eredményeinek
elismeréséül.

2010.

KULCSÁR GYŐZŐ
párbajtőrvívó, szövetségi kapitány
A vívás sportágban elért kiemelkedő versenyzői és edzői
munkásságának elismeréséül.

2010.

ERDEI ZSOLT
ökölvívó
A magyar és nemzetközi színtéren elért kimagasló
sportteljesítményéért, valamint példamutató pályafutásáért.

2011.

FÁBIÁN LÁSZLÓ
olimpiai bajnok öttusázó
Sportolóként elért kimagasló eredményeinek elismeréseként,
valamint az utánpótlás nevelése terén és a hátrányos
helyzetűek sportlehetőségeinek megteremtésében végzett
áldozatos munkájáért.

2011.

DR. FENYVESI CSABA
olimpiai bajnok vívó, orvos rákkutató
Sportolóként a tőr- és párbajtőrvívásban, valamint orvosként a
rákkutatásban és daganatsebészetben elért jelentős
eredményeiért.

2011.

KANGYAL BALÁZS
jégkorongozó, edző
A jégkorong sportágban elért kiemelkedő eredményeiért,
valamint a budapesti utánpótlás-nevelés érdekében végzett
munkájáért.

2011.

LIPCSEI PÉTER
a Ferencváros rekorder labdarúgója
A budapesti futballélet meghatározó személyiségeként elért
sikereiért, példaértékű klubhűségéért.

2011.

SZÁVAY ÁGNES
teniszező
A tenisz sportágban elért kiemelkedő eredményeinek
elismeréséül.

2011.

CSIPES FERENC
olimpiai bajnok kajakozó, edző
A kajak-kenu sport területén sportolóként, valamint edzőként
végzett kiemelkedő és eredményes tevékenységéért.

2012.

FÁBIÁNNÉ ROZSNYÓI KATALIN
mesteredző
A kajak-kenu sportágban végzett, nemzetközi szinten is
kiemelkedően eredményes edzői munkája elismeréseként.

2012.

KOVÁCS ISTVÁN
mesteredző és vezetőedző
A torna sportágban végzett kiemelkedő és eredményes edzői
munkája elismeréseként.

2012.

KOVÁCS KATALIN
olimpiai bajnok kajakozó
Minden idők legeredményesebb magyar női kajakozójaként
elért sikerei, valamint példamutató sportpályafutása
elismeréseként.

2012.

KULCSÁR GERGELY
olimpiai ezüstérmes gerelyhajító, edző
Példamutató emberi, sportolói magatartásáért, a nemzet
érdekében végzett oktató-nevelő munkájáért.

2012.

RADULY JÓZSEF
labdarúgó, edző
Példamutató sportpályafutásáért,
életműve elismeréséül.

2012.
edzői

tevékenységéért,

SOMLAI BÉLA
mesteredző
A vívás területén edzőként elért hazai és nemzetközi sikerei
elismeréseként.

2012.

SZÉLES SÁNDOR
mesteredző
Az úszás sportágban edzőként elért kiemelkedő sikerei
elismeréseként, az utánpótlás-nevelés érdekében végzett
áldozatos munkájáért.

2012.

DR. GYARMATI ANDREA
úszó, gyermekorvos
Az úszósportban elért világszínvonalú eredményeiért, az
orvosi pályán eltöltött több évtizedes szakmai munkájáért.

2013.

KÁSÁS ZOLTÁN
vízilabda mesteredző
Vízilabda játékosként és edzőként elért jelentős magyar és
nemzetközi sikereiért, pályafutása elismeréseként.

2013.

DR. KOTSIS ATTILÁNÉ
röplabda mesteredző
Röplabda játékosként, edzőként, klubcsapat vezetőként elért
kiemelkedő hazai és nemzetközi sikereiért, egész életműve
elismeréséül.

2013.

DR. STEINMETZ ÁDÁM
vízilabdázó
Rendkívüli akaratereje, vízilabda játékosként elért kimagasló
eredményei és példaértékű teljesítménye elismeréséül.

2013.

SZŐCS BERTALAN
vívó, mesteredző
A vívás sportágban elért kimagaslóan sikeres és eredményes
edzői tevékenységének elismeréseként.

2013.

KISS ÉVA
úszás szakosztály igazgató
Kimagasló sportpályafutása, példaértékű klubhűsége és
eredményes nevelő munkája elismeréséül.

2014.

KÓTAI MIHÁLY
világbajnok ökölvívó
Sikeres ökölvívói pályafutása során elért eredményei és
utánpótlás nevelő tevékenysége elismeréseként.

2014.

DR. STEINMETZ BARNABÁS
olimpiai bajnok vízilabdázó
Sportpályafutása során elért kiemelkedő hazai és nemzetközi
sikerei elismeréseként.

2014.

SZUPER LEVENTE
jégkorong szakosztály igazgató
A hazai és nemzetközi jégkorong-sportban elért kiemelkedő
eredményeiért, valamint a budapesti utánpótlás nevelés
érdekében végzett munkájáért.

2014.

TOMHAUSER ISTVÁN
atlétika utánpótlás-edző
Magas színvonalú edzői munkájáért, az atlétika utánpótlás
nevelés területén elért sikerei elismeréseként.

2014.

BALOGH GÁBOR
olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok öttusázó
Kiemelkedő sportteljesítménye, valamint az utánpótlás, a
diáksport fejlesztése érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként.

2015.

DR. CSISZTU ZSUZSA
többszörös magyar bajnok tornász, műsorvezető
Példaértékű sportpályafutása, kiemelkedő hazai és nemzetközi
sikerei elismeréseként.

2015.

DOBOZY LÁSZLÓ
a Testnevelési Egyetem nyugalmazott főmunkatársa
A testnevelőképzés, a versenysport és a szabadidősport
fejlesztésében betöltött meghatározó szerepéért.

2015.

KÖKÉNY BEATRIX
Európa-bajnok, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes
kézilabdázó
Szakág- és utánpótlás-vezetőként végzett felelősségteljes és
példaértékű munkájáért.

2015.

MARKOVITS LÁSZLÓ
többszörös magyar bajnok teniszező, 2002 óta a Vasas Sport
Club elnöke
Eredményekben
gazdag
sportpályafutásáért,
sikeres
sportvezetői munkájáért, az utánpótlás-nevelésben végzett
kiemelkedő tevékenységéért.

2015.

KOVÁCS PÉTER
kézilabdázó, mesteredző
A kézilabda sportág területén játékosként, az utánpótlásnevelésben edzőként kifejtett eredményes munkájáért.

2016.

MOLNÁR IMRE
a Budapesti Honvéd Sportegyesület ügyvezető elnöke
Az egyesület iránti elhivatottsága, közel négy évtizedes kiváló
szakmai munkája, eredményekben bővelkedő sportpedagógusi
és sportszervezői munkássága elismeréséül.

2016.

SINKÓ ANDREA
ritmikus gimnasztikázó, vezetőedző, az Óbudai WDSE elnöke
A ritmikus gimnasztika területén elért eredményeiért, valamint
az egészséges életre nevelés érdekében végzett áldozatos
munkájáért.

2016.

DR. SZÍVÓS ISTVÁN
olimpiai és világbajnok vízilabdázó, edző, sportvezető
A vízilabda sportágban elért kiemelkedő eredményeiért,
valamint edzői, sportvezetői tevékenységéért.

2016.

TÓTH TAMÁS
paralimpiai aranyérmes úszó
A riói nyári paralimpián szerzett aranyérme elismeréséül,
kiemelkedő sportemberi tevékenységéért, példamutató
életútjáért.

2016.

ANGYAL ÉVA
olimpiai bronz- és világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó
Hazai és nemzetközi szinten egyaránt eredményes,
kiemelkedő sportpályafutásáért.

2017.

DR. BAJI BALÁZS
világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes,
Universiade aranyérmes atléta, állatorvos
A 16. szabadtéri atlétikai világbajnokságon 110 méteres
gátfutásban elért harmadik helyezéséért.

2017.

DR. KAUSZ ISTVÁN
olimpiai és világbajnok párbajtőrvívó, öttusázó, orvos
A vívás sportágban elért kiemelkedő eredményei
elismeréseként.

2017.

KIRÁLY ISTVÁN
mesteredző - szakedző, a Magyar Kick-box Szövetség alelnöke
A magyar kick-box sportban elért kiemelkedő eredményeiért,
valamint közösségformáló tevékenységéért.

2017.

VASKUTI ISTVÁN
olimpiai bajnok kenus, edző, sportvezető, a Kajak-kenu
Szövetség szakfelügyelője
A
kajak-kenu
sportágban
nyújtott
kiemelkedő
sportteljesítménye, valamint edzőként és sportvezetőként
végzett tevékenysége elismeréseként.

2017.

DR. GULYÁS MIKLÓS
sebész főorvos
Több sportág versenyein végzett egészség-felügyeleti
tevékenységéért, kitűnő sportorvosi munkája elismeréseként.

2018.

JAKAB JÁNOS
Esterházy Miksa-díjas sportszakember, labdarúgó edző, a
Budafoki MTE tiszteletbeli elnöke
A lakosság fizikai és erkölcsi állapotának fejlesztésében,
valamint a budafoki labdarúgás újraélesztésében végzett
kiemelkedő tevékenységéért.

2018.

DR. KAMUTI JENŐ
a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett, világbajnok és
kétszeres olimpiai ezüstérmes vívó, orvos, a Nemzetközi Fair
Play Bizottság elnöke
A tőr- és párbajtőrvívásban elért versenyeredményei
elismeréseként, valamint sportvezetőként végzett kiemelkedő
diplomáciai munkájáért.

2018.

DR. KISS ISTVÁN
2018.
a Budapesti Elektromos Sportegyesület ügyvezetője, a Magyar
Kézilabda Szövetség tiszteletbeli elnöke
A kézilabda sportágban szerzett elévülhetetlen érdemeiért, a
sportvezetésben és az Elektromos Egyesület vezetésében nyújtott
kiemelkedő tevékenységéért.
SIMAYNÉ BÓBIS ILDIKÓ
2018.
háromszoros olimpiai ezüst- és egyszeres bronzérmes,
háromszoros világbajnok tőrvívó
A vívás sportágban csapatban és egyéniben elért kiemelkedő
eredményei, valamint példaértékű sportpályafutása elismeréseként.

BARKA EMESE
Európa-bajnok és világbajnoki bronzérmes birkózónő
A magyar birkózósport első női Európa-bajnokaként nyújtott
kiemelkedő teljesítményéért.

2019.

KAPITÁNY ISTVÁN
2019.
a Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület alapítója, vezetőedzője
A birkózó sportágban kifejtett magas szintű szakmai
tevékenységéért, a női birkózás hazai meghonosításában való
közreműködéséért, az utánpótlás-nevelésben végzett áldozatos
munkájáért.
KOVÁCS BÉLA
2019.
a Magyar Kajak-Kenu Versenybíró Testület elnöke, a
Budapesti Kajak-Kenu Szövetség elnökhelyettese
A kajak-kenu sportágban nyújtott sikeres sportolói, elkötelezett és
példamutató sportvezetői, valamint versenybírói tevékenysége
elismeréseként.

SAS SÁNDOR
a Ferencvárosi Torna Club tizenkilencszeres magyar bajnoka,
háromszoros Európa-bajnoki ezüstérmes paraerőemelő, a
2016-os világkupa első helyezettje
A magyar és nemzetközi parasportban elért kiváló
eredményei, példamutató emberi és sportolói magatartása
elismeréseként.

2019.

SZEMÁN RÓBERT
kenus, sárkányhajós, a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit
Kft. ügyvezetője
Kimagasló sportolói és sportszervezői tevékenységéért,
valamint a szabadidősport népszerűsítése terén végzett
fáradhatatlan munkájáért.

2019.

