Dr. Kovács Antal

Kovács Antal 1972-ben született Tolna megyében, Pakson. Egy átlagos egyszerű paksi család
második gyermeke. A családi értékrend, szülői példamutatás és a judo filozófiája határozza meg
mindennapjait. Minden ízében paksi, ott született, járt általános és középiskolába, ott él
családjával, dolgozik és sportol a mai napig. Ezer szállal kötődik városához, segíti a jelenét és
hisz annak jövőjében.
A Paksi Atomerőmű SE versenyzője volt. Edzői Hangyási László. Nevelő edzői Tóth Béla,
majd Hangyási László. Súlycsoportja felnőtt versenyzőként - 95 kg volt, majd a súlycsoport
változtatások után - 100 kg-ban versenyzett. Cselgáncsban 6. dan fokozattal rendelkezik.
Magyarország első olimpiai- és első világbajnoka a judo sportágban. 1992-ben húszévesen
nyert olimpiát. A válogatottságtól a 2005-ös debreceni csapat Európa-bajnokságon elért
ezüstéremmel búcsúzott.
Hosszú éveken keresztül tartott egyensúlyt a civil élete és versenysportolói pályafutása között.
A Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban érettségizett, majd felsőfokú tanulmányait a Budapesti
Műszaki Egyetemen kezdte meg, de ekkor még az aktív versenysport nem volt
összeegyeztethető a számára elfogadható szintű hallgatói teljesítménnyel. Így pár évvel később
másik fő érdeklődési területe felé fordult, új célt tűzött ki maga elé, és a Pécsi
Közgazdaságtudományi Egyetemen megkezdte tanulmányait. Ezen idő közben nyolcszoros
magyar bajnok, az 1992-es barcelonai olimpián, és az 1993-as hamiltoni világbajnokságon neki
szólt a magyar Himnusz, vb-ezüstérmes, hatszoros Európa-bajnoki érmes, huszonnégyszeres
Világkupa-dobogós lett. Az 1996. évi nyári olimpiai játékok, hivatalos nevén a XXVI. nyári
olimpiai játékok magyar sportolók eskütételén ő mondhatta az eskü szövegét. XXVIII.
Olimpián 2004 augusztusában, Görögország fővárosában, Athénban az ünnepélyes megnyitón
ő vitte a magyar zászlót a felvonuló csapat élén.
A görög olimpia évében megnősült, mára három gyermek boldog édesapja. Kovács Antal 2005
óta a Paksi Atomerőmű munkavállalója. Kezdetben az erőmű térségi kapcsolatrendszerének
építésében, fejlesztésében segédkezett. Megszerezte marketing kommunikáció szakos
diplomáját a Pécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd doktori fokozatát a Pécsi
Tudományegyetem Regionális Gazdaság és Politika Doktori Iskolában, 2010-ben.
Szakdolgozata a Sportolói életút kérdéseit járja körül, míg doktori értekezésének témája az
atomerőmű kommunikációja, társadalmi kapcsolatrendszere volt. A megszerzett elméleti és
gyakorlati tudásának és tapasztalatnak köszönhetően 2012 óta az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
kommunikációs igazgatója, a Tájékoztató és Látogatóközpontnak a vezetője. Rendkívül
fontosnak tartja a kommunikációs üzenetek meghatározását és azoknak a kiválasztott kör
számára való megfelelő módon történő eljuttatását. A Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Karán adjunktusként sportmarketing, sportnevelés, sportszervezés
ismeretet tanít. 2015 októbere óta az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által alapított Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Nyughatatlan természet, mindig keresi az új utat, lehetőséget országhatáron belül és azon túl.
Kiterjedt kapcsolatot tart fent számos európai sport és szakmai szervezettel, tagja a Nemzetközi
Judo Szövetség Hallhatatlanok Csarnokának. Tudományos munkássága regionális és
társadalmi kutatásokon túl a sport területén is számos hazai és nemzetközi publikációt
eredményezett. Tagja több sikeres sportkutatás és fejlesztés programnak. A Magyar
Sportcsillag Program kurátoraként kitűzött célja a sportolói kettős életpályamodell támogatása,
saját tapasztalatai alapján is hívja fel a figyelmet az élsport és a tanulás összehangolásának
fontosságára.
Életében a kommunikációs karrier mellett a sport továbbra is fontos szerepet játszik, minden
napját kondicionáló edzéssel kezdi és a tatamin is rendszeresen küzd a paksi judo kiemelkedő
versenyzőivel. Az élménybeszámolókra szóló meghívókat sem utasítja el, ha sűrű teendői
engedik, ma is ugyanolyan lelkesen tud mesélni a gyerekeknek a judóról, nagy győzelmekről
nem mellőzve a tanulás, a nyelvtudás és önfejlesztés fontosságát.
Számos társadalmi funkciót lát el: 2008 óta az Atomerőmű Sportegyesület ügyvezető
igazgatója, 2011-től pedig az egyesület elnöki teendőit is ellátja. 2009-től a Sportegyesületek
Országos Szövetségének-, illetve a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének tagja, 2012-ben a
Magyar Cselgáncs Szövetség média alelnöke, majd 2018-tól szakmai alelnöke.

Ifjúsági eredmények:
Magyar-bajnok (1987, 1988, 1990)
Ifjúsági Barátság-verseny I. (Berlin, 1990)

Junior eredmények:
Nemzetközi Atom Kupa I., II. (Paks, 1989; 1990)
Európa-bajnokság III. (Pieksamaki, 1991)
Magyar-bajnokság 2x I., 2x III. (1991, 1992; 1989, 1990)
Világbajnokság II. (Buenos Aires, 1992)

Felnőtt eredmények:
Song-Yong Kupa I. (Korea, 1990)
Magyar-bajnokság III. (1991)
Magyar-bajnokság V. (1991)
Olimpiai-bajnok (Barcelona, 1992)
Világbajnok (Hamilton, 1993)
6x Magyar-bajnok (1993, 1994, 1997, 1998, 1999 és 2003)
Egyetemi világbajnoki III. (Münster, 1994)

Soriki Kupa I. (Japán, 1994)
Európa-bajnoki V. (Birmingham, 1995)
Olimpiai V. helyezés (Atlanta, 1996)
2x Egyetemi világbajnok (Prága, 1998; Malaga, 2000)
Világbajnoki II. (München, 2001)
5x Európa-bajnoki III. (Párizs, 1992; Athén, 1993; Maribor, 2002; Düsseldorf, 2003; Budapest,
2004)
Grand-Prix II. (2001)
World-Masters III. (2002)
2x Szuper A-Világkupa I. (Párizs, 2001; Moszkva, 2003)
Európa-bajnoki II. (Bukarest, 2004)
Csapatban Európa-bajnoki II. (Debrecen, 2005)

Tagságok:
Atomerőmű Sportegyesület – elnök, ügyvezető igazgató
Magyar Olimpiai Bizottság - elnökségi tag
Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség – elnökségi tag
Magyar Judo Szövetség - szakmai alelnök
Sportegyesületek Országos Szövetség – elnökségi tag
Visszatérés Alapítvány – kuratóriumi tag
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány – kuratóriumi elnök
Gerevich Aladár-sportösztöndíj – szakmai kollégiumi tag
Magyar Sportcsillag Program - kurátor
Nemzetközi Judo Szövetség Hallhatatlanok Csarnokának az IJF Hall of Fame 2018 óta tagja

Díjai, elismerései
Paks díszpolgára (1992)
A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje (1992)
Az év magyar cselgáncsozója (1992, 1993, 2001, 2003)
Tolna megye legjobb férfi sportolója (1992, 1993, 1998)
Az év magyar sportolója (1993)
Az év európai cselgáncsozója (1993)

Nemzetközi Fair Play-díj (2005)
A magyar Judo Szövetség arany fokozatú érdemérme (2009)

