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I. BEVEZETÉS

Nagy-Britannia fővárosa harmadik alkalommal rendezhetett nyári Olimpiai Játékokat. A XXX. 
Nyári Olimpiai Játékokra 2012. július 27. és augusztus 12. között került sor. Első alkalommal, 
1908-ban, Róma lemondása után lettek házigazdák. Az olaszok ugyanis a Vezúv 1906-beli kitö-
rése miatti gazdasági válságban kénytelenek voltak visszalépni. A modern versenysport szülő-
hazája nagyszerű olimpiát rendezett. Négy évtizeddel később, 1948-ban, a pusztító má-sodik vi-
lágháború után három esztendővel London a béke és barátság jegyében fogadta a legjobbakat. 
A következő évtizedekben Manchester sikertelen próbálkozása után London 2012-re jelentke-
zett. A helyszínről a NOB 2005 nyarán, Szingapúrban tartott 117. ülésén döntöttek. Az eredetileg  
jelentkezett kilenc város közül Havanna, Isztambul, Lipcse és Rio de Janeiro az első rosta után ki-
maradt. A NOB szemlebizottsága által a rendezésre alkalmasnak vélt öt város közötti fej-fej mel-
letti küzdelmében, az első körben Moszkva, a másodikban New York, a harmadikban Madrid 
esett ki, majd végül Londonra 54, Párizsra 50 NOB tag szavazott, és így London lett a házigazda. 

A Lord Sebastian Coe vezetésével, LOCOG néven megalakult szervező bizottság ígéretének 
megfelelően a létesítmények, versenyszínhelyek egy évvel a játékok előtt elkészültek. Né-hány 
sportág (labdarúgó selejtezők, vitorlázás, evezés, valamint síkvízi kajak-kenu) színhelye távolabb-
ra esett az olimpiai falutól, így úgynevezett „sub” falukat jelöltek ki.

A LOCOG kezdettől fogva szoros kapcsolatokat létesített a NOB koordinációs bizottságával, a 
nemzetközi sportszövetségek vezetőivel. Figyelemre méltó, hogy ebben a közös munkában jó 
néhány sportszövetség magyar tisztségviselője is komoly szerepet kapott. Így az egyes verse-
nyek technikai delegátusaként, különböző tisztségekben dolgoztak az olimpia sikeréért. Többek 
között birkózásban Hegedüs Csaba, a FILA elnökség tagja, kajak-kenuban Vaskúti István, az ICF 
első alelnöke, asztaliteniszben Faragó Judit, az ITTU versenyigazgatója, súly-emelésben Ádámfi 
Attila, az ICF sportigazgatója, triatlonban Márkus Gergely, az ITU európai igazgatója.
A szervező munka az érdekelt nemzetközi sportszövetségekkel történt egyeztetések és meg-álla-
podás alapján a létesítmények, versenyszínhelyek kijelölésével kezdődött, majd a végleges prog-
ram időrendjének meghatározásával folytatódott - mindez természetesen a NOB jóváhagyásával.  

Londonban 26 sportág 302 számában avattak bajnokot, a versenyeket 36 színhelyen 
rendezték meg.  

Pekinghez képest a baseball és a softball kimarad a programból. Új szakágként a női ökölví-vók is 
bemutatkozhattak három súlycsoportban. Ezzel a női sportolók egyenjogúsítása újabb lépést tett 
előre. Teniszben a vegyes páros versenyszámot is megrendezték. A síkvízi kajak-kenu versenyeken 
továbbra is 12 versenyszámszám szerepelt műsoron, de négy 200 m-es számot is megrendeztek. 
Vívásban ezúttal a férfi párbajtőr és a női kard csapat verseny nem került a programba.

5



A magyar sport mindig is sikerágazat volt, talán az egyetlen olyan terület, ahol az utóbbi száz év-
ben tartósan – és a világ által is rendszeresen elismerten – a legjobbak között tartották, tartják 
számon hazánkat. Függetlenül attól, hogy mi volt a mozgatórugója a kiemelkedő sportteljesít-
ményeknek, a négyévenként megrendezésre kerülő újkori Olimpiai Játékok min-dig is nemze-
ti üggyé kovácsolták össze az amúgy sokszor, sokfelé húzó társadalmunkat. Így történt ez idén a 
Londonban megrendezett XXX. Nyári Olimpiai Játékok kapcsán is!

A magyar sport nemzeti érték és ezért védendő. Az Olimpiai Játékok és az arra történő felké-
szülés támogatása kiemelt figyelmet kapott. Bár az olimpiai ciklus első évében az állami sport-
irányítás az olimpiai felkészülési feladatokra előirányzott támogatásokat mintegy 48 %-kal csök-
kentette, 2010-ben a jelenlegi Kormány az elvonásokat visszapótolta és a londoni olimpiai 
felkészülésre további 700 millió forint pótlólagos támogatást biztosított.

Olimpiai felkészülés szakmai támogatása évenkénti bontásban:
2009.  1.113.000.000 Ft.
2010. 1.837.000.000  Ft. (ebből 700 millió Ft. pótlólagos támogatás)
2011.  1.987.100.000 Ft.
2012.  1.863.100.000 Ft. (és további 570 millió forint az olimpiai és paralimpiai részvételre) 

A Gerevich ösztöndíj rendszer az egyik legjelentősebb és leghatékonyabb támogatást bizto-
sí-totta a londoni olimpián éremesélyes sportolóknak és edzőiknek a felkészüléshez. 2011 ja-
nuárjától a MOB a Gerevich ösztöndíj rendszer átalakításával az eddig különböző csatorná-kon 
folyósított, az olimpiai felkészülést biztosító támogatásokat egy csatornába integrálta. Ennek 
következtében megteremtődött annak lehetősége is, hogy a londoni olimpiára készülő érem-
esélyes sportolók és edzőik az elmúlt két évben kiemelt, nettó 400 ezer forint ösztön-díjban 
részesülhettek. A Gerevich ösztöndíj rendszer keretében az olimpiai ciklus alatt össze-sen 399 
sportoló részesült ösztöndíjban. A felkészülést segítő edzők és sportszakemberek mellett a 2010. 
évtől sportorvosok és sportegészségügyi szakemberek is kapnak ösztöndíjat.

Versenyzőink szűkülő hátországgal, egyre szélesedő és erősödő nemzetközi konkurenciával ke-
rültek szembe Londonban. 

Ennek ellenére Orbán Viktor miniszterelnök úr szerint: „Versenyzőink megmutatták a világ-
nak, milyen a magyar virtus. 204 nemzet vetélkedésében az éremtáblázaton elért kilen-
cedik hely a modern Magyarország történetének legszebb lapjaira kívánkozik.”

A Londoni Olimpiai Játékokra 24 sportágban kvalifikálták magukat versenyzőink, melyből  
9 sportágban érmet, 13 sportágban pontot (I-VI. helyezést) szereztünk. 

Az olimpián 204 ország sportolója vett részt. 85 nemzet versenyzői nyertek érmet.  
Az Olimpiai Játékok televíziós nézettsége minden eddigi rekordot megdöntött. 

II. A MAGYAR CSAPAT EREDMÉNYEI, CÉLKITŰZÉSEINEK 
TELJESÍTÉSE

1. Célkitűzések

A MOB Közgyűlése 2009. szeptember 26-án – figyelembe véve a magyar sport olimpiai hagyo-
mányait, a rendelkezésre álló feltételeket és a nemzetközi sportéletben mutatkozó tendenciákat 
– a londoni olimpiára az alábbi célokat tűzte ki:

–  A sportfinanszírozásban bekövetkezett kedvezőtlen változások ellenére a nemzetek ver-
sengésében, az éremversenyben és a nem hivatalos pontversenyben az első 20 ország kö-
zött végezni.

–  20-22 sportágban, és ezek minél több versenyszámában szerezzük meg a részvételi jogo-
sultságot, bizonyítva ezzel a magyar sportkultúra sokoldalúságát, olimpiai hagyományaink 
és törekvéseink sokrétűségét.

–  Az olimpiai kvalifikációt megszerzett versenyzők a mérhető sportágakban addigi legjobb 
eredményüket érjék el, a további sportágakban a legjobb teljesítményüket, formájukat 
nyújtsák.

–  A magyar csapat versenyzői, a Londoni Olimpiai Játékokon tisztán, fegyelmezetten, dop-
pingmentesen versenyezzenek.

2. Célkitűzések teljesítése

A felkészülés helyzetéről a főtitkár, Molnár Zoltán csapatvezető és Kovács Tamás sportigazgató, 
majd a 2011 elején helyére lépett Szabó Bence folyamatos egyeztetést folytatott az egyes sport-
ágak szakmai vezetésével. Az olimpiai ciklus alatt 126 alkalommal került sor sportági konzultációra.

Az olimpiai ciklus kezdetén 33 olimpiai sportág szövetsége készítette el a felkészülési programját.
Minden eddiginél nehezebb kvalifikációs időszak végén 24 sportág teljesítette sikerrel 
az olimpiai indulás lehetőségét.  
Nem lehetettek ott az olimpián a BMX kerékpár, gyeplabda, íjászat, kajak-kenu szlalom, női kézi-
labda, kosárlabda, labdarúgás, lovaglás, röplabda, taekwondo, tollaslabda, gumiasztal, RG sport-
ágak-szakágak képviselői. Pekinghez képest a szinkronúszó sportágnak sikerült kvalifikációt sze-
reznie. 
Három csapatunk szerezte meg a részvételi jogosultságot, Pekinghez hasonlóan úszásban 
vettünk részt a legnépesebb csapattal. A kvalifikációs küzdelmek során csalódást okozott, hogy 
a kitűnő képességű női kézilabda csapat nem tudott kijutni a londoni játékokra. 
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III. SPORTÁGI ÉRTÉKELÉS

ASZTALITENISZ

         Célkitűzés          Teljesítés
Kvalifikáltak száma:   5    4
Pontok száma:    1    0
Helyezések száma:   1    0
Érmek száma:    0    0

A sportág erőviszonyai nem változtak, óriási ázsiai és ezen belül kínai fölény látható, és a honosí-
tások miatt ez jellemző Európára is 
A férfi és női egyéni versenyszámban sikerült megszerezni a maximális kvótát, (2-2 fő, Pe-king-
ben még 3 volt lehetséges) de sajnos Pekinghez hasonlóan a női csapat kvalifikáció nem sike-
rült és ez csalódás volt számunkra. Mivel a harmadik női versenyzőnk nem szerzett kvali-fikáci-
ót, már ekkor eldőlt, hogy nem teljesíthető a célul kitűzött 6. helyezés és 1 pont meg-szerzése.

Póta Georgina a 3. fordulóban, Tóth Krisztina pedig a 2. fordulóban szenvedett vereséget. Ki-
emelésüknek megfelelően szerepeltek, mindketten jobb ranglistás pozícióval ren-delkező ver-
senyzőtől kaptak ki. (Tóth közel volt a bravúrhoz, 3 meccslabdája is volt)

Pattantyús Ádám első fordulóban vereséget szenvedett, így a 69-72. helyen végzett. Sajnos nem 
bírta el az Olimpia fantasztikus légkörét. Indiszponált volt, félve játszott, ez csak vereséghez ve-
zethetett. 
Zwickl Dániel a 17-20. helyen végzett, ami kiváló eredmény. Az egyenes kieséses rendszer-ben 
két világranglistán első 50-ben szereplő játékos legyőzése után a kínai származású Taj-van színe-
iben játszó versenyzőtől kapott ki.

A sportágnak már a megszerzett kvóták is jó eredménynek számít, az egyéni versenyszámban a 
meglévő ázsiai főlény miatt, csak bravúros győzelmekkel lehetett volna előrébb végezni.

A közvetlen, az Olimpiát megelőző időszakban felkészülésük optimális volt. Egy dolog hátráltat-
ta a felkészülést, mégpedig az Ormai csarnok légkondicionáló berendezés hibája - ami már las-
san 2 éve nem működik megfelelően – és emiatt a nyári felkészülés során 34-36 fokban edzet-
tek, ami sokszor nehezítette a munkát.
Pénzügyi gondok elsősorban az Olimpiai kvalifikációt megelőző időszakban hátráltatták a válo-
gatott felkészülését.
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A magyar csapat 159 versenyzővel kvalifikált a Londoni Olimpiai Játékokra. 
Sajnos közvetlenül az olimpia előtt két atléta versenyzőt, Kővágó Zoltánt és Fazekas Róbertet 
doppingvétség miatt eltiltottak a versenyzéstől, így ők nem utazhattak ki Londonba. Az olimpiá-
ra kiutazott 157 versenyzőből hét úszó, akik a váltó versenyszámok tartalékaként lettek nevezve, 
nem kapott lehetőséget az indulásra a sportág szakvezetésétől. Két férfi kézilabdázó viszont a 
szabály adta lehetőségeket kihasználva cserével bekerült az olimpián résztvevő játékosok közé.
Így összesen 24 sportág 107 versenyszámában 93 férfi, 59 nő, összesen 152 magyar ver-
senyző indulhatott a XXX. Nyári Olimpiai Játékokon. 
Ez a létszám 19 versenyzővel volt kevesebb a pekingi olimpián indult magyar versenyzői lét-
számnál. 
Ennek egyik oka volt, hogy az előzetes tervektől eltérően sportágban nem teljesítettük a kvalifi-
kációs célkitűzéseket. A másik oka pedig az volt, hogy az előző olimpiához képest több sportág-
ban változtak a kvalifikációs szabályok, a létszámokat átcsoportosították az új versenyszámokra 
(pl: kajak-kenu, ökölvívás, tenisz, stb.).
A célkitűzésünket, hogy a legjobb 20 nemzet között szerepeljünk az éremversenyben és a pont-
versenyben, maximálisan teljesítettük.

Magyarország 8 arany, 4 ezüst és 5 bronzéremmel, az éremtáblázaton az előkelő 9. he-
lyen végzett. Az I-VI. helyezések alapján számolt pontversenyben pedig a 14.helyen vé-
geztünk. 

A magyar csapat az érmek tekintetében a várakozáson felül szerepelt. Az éremtáblázaton olyan 
sportnagyhatalmakat sikerült megelőznünk, mint Ausztrália, Japán, Hollandia, Új-Zéland, Spa-
nyolország, Fehéroroszország, Svédország, Lengyelország, stb. A környező szom-szédos orszá-
gokat is mind megelőztük.

Az olimpián részt vett sportolóink becsületes küzdelemben helytálltak.

11 sportolónk szerzett aranyérmet, 22 sportolónk szerzett érmet. 78 sportolónk végzett pont-
szerző (I-VI.) helyen, ami az olimpián induló versenyzők 51,97 %-a.

A magyar csapat az elvárásoknak megfelelően szem előtt tartva a „zéró toleranciát”,  
doppingvétség nélkül kiváló szerepléssel fejezte be a XXX. Nyári Olimpiai Játékokat! 

 



ATLÉTIKA

    Célkitűzés         Teljesítés
Kvalifikáltak száma:    22-27     18
Pontok száma:     10-12       7
Helyezések száma:      1-2       1
Érmek száma:       1-2       1

A sportági kvalifikációs követelményeket 23 versenyzőnk teljesítette. A sajátos kvalifikációs rend-
szer miatt azonban 3 fő „B” szinttel rendelkező versenyzőnek itthon kellett maradnia, továbbá az 
olimpia előtt két versenyzőt doppingvétség miatt eltiltottak, így az olimpián 18 versenyző vehe-
tett részt.

Eredményesség tekintetében, a betervezett 1-2 érem és 10-12 pont, sajnos csak részben telje-
sült. Egy darab aranyérmet nyert az atléta csapat és mellette nem volt pontszerző helye-zés. En-
nek fő oka, hogy a 2011. és 2012. évben 3 pontszerző versenyző (Kiss Dániel, Fazekas Róbert, Kő-
vágó Zoltán) sérülés, illetve eltiltás miatt kiesett.

Baji Balázs   110m gát  Buda-Cash Békéscsabai AC ef: 13,76 34.  
Edzője: Tomhauser István 

Évek óta tartó kiváló fizikai fejlődését úgy tűnik, hogy a világversenyekhez szükséges mentá-lis 
fejlődés még nem tudta követni. Ragyogó idei felkészültségét az EB-n és az Olimpián egyaránt 
pszichés tényezők húzták le. Megfelelő önértékeléssel és sok nemzetközi tapasztalatszerzéssel 
ez pótolható. 
Bár kétségtelen, hogy egy bonyolult, több esést is eredményező futamban teljesítette az elő-
futamot, ahonnan nem sikerült továbbjutni, de futása görcsös, felkészültségét nem tükrö-zően 
gyenge volt. Olimpiai újoncként tanulságos tapasztalatszerzés volt számára.

Deák Nagy Marcell   400m    GEAC    ef: 46,17 32. 
Edzője: Benkő Ákos

A tavaly még junior korú, olimpiai újonc élete legjobb előfutamát teljesítette. A 8-as pálya eb-
ben a helyzetben és mezőnyben még bizonytalanná tette, nehezen találta a ritmust, ennek elle-
nére jól teljesített, az a néhány század másodperc, ami a továbbjutástól elválasztotta írható en-
nek számlájára.
Az Olimpiát megelőző nem várt EB siker (2. hely) után talán nehezebben tudta újra motiválni 
magát, ezzel együtt a vártnál sikeresebb és eredményesebb évet zárt. 

Erdélyi Zsófia  marathon UTE     d:2:44:45 92.
   Edzője: Csoma Ferenc
Olimpiai és maratonista újonc. Ebben az évben futott először maratont és rögtön olimpiai kva-
lifikációt érő teljesítményt tudott nyújtani. Sajnos júniusban egy ülőideg probléma miatt, hete-
ken keresztül, csak könnyített munkát tudott végezni, ami a táv végén visszaütött, miu-tán a túl-
zott akarás okán, a táv első harmadában túlvállalta magát.
Ezzel együtt élete mindössze 3. maratoni távját tisztességgel teljesítette.

Farkas Györgyi hétpróba  BHSE    d:6013  22.
   14,33-180-13,55-25,72-607-46,52-2:17,83
   Edzője: Bakai József
Második Olimpiáján már nagyobb tapasztalattal versenyzett. 6000 pont feletti teljesítménye, az 
egyéni csúcsától mindössze 55 ponttal elmaradva, dicséretes, jó teljesítményt nyújtott.
Első száma a 100m gát még kissé megilletődött volt, apróbb technikai hibákkal. Magasugrás-
ban jól korrigálva, idei legjobbját ugrotta az eső ellenére. Súlylökésben, javuló mozgás mel-lett, 
egyéni csúcsot lökött. 200m-en megmutatkozott a kisebb felkészülésbeli hiányosság, „elfogyott” 
a táv végére. Távolugrásban a kavargó szél ellenére nagyot küzdve tudott 6m felett teljesíteni.
Gerelyhajításban az idei legjobbját dobta. 800m-en pedig a 200-hoz hasonló megállapítást tehetjük.
Évek óta egyenletesen, szépen fejlődik, megbízható csapattag.
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Baji Balázs 110 m gát 35 13.76

Deák Nagy Marcell 400 m 32 46.17

Helebrandt Máté 20 km gyaloglás 32 1:23.32 (hátrány: 4:46)

Kazi Tamás 800 m 24 1:47.10

Kiss Dániel 110 m gát 25 13.62

Kovács Tamás maraton 72 2:27,48 (hátrány: 19:47)

Kürthy Lajos súly 21 19.65

Minczér Albert 3000 m akadály 31 8:40.74

Pars Krisztián kalapács 1 sel.: 79.37 d: 80.59
Szabó Attila tízpróba 24 7581

    

Erdélyi Zsófia maraton 92 2:44.45 (hátrány: 21.38)

Farkas Györgyi hétpróba 22 6013

Juhász Vanda gerely 36 50.01

Kálovics Anikó maraton 95 2:45.55 (hárány: 22:48)

Madarász Viktória 20 km gyaloglás 41 1:34,48 (hátrány: 9:46)

Márton Anita súly 24 17,48

Orbán Éva kalapács 17 68,64

Rakonczai Bea maraton 85 2:41.20  (hátrány: 18:13)



Helebrandt Máté 20km gyaloglás Nyíregyházi VSC d: 1:23:32 ECS 32.
   Edzője: Pokrovenszki József
Nagyon fiatal, olimpiai újonc versenyző. Csapatunk legnagyobb meglepetését okozta szerep-lé-
sével. Nagyon bátran, a tudásához képest az optimálisnál erősebben kezdett, amibe a me-zőny 
belevitte. Ennek ellenére nem ijedt meg, a kritikus szakaszokat keményen átgyalogolva kiváló – 
38 másodperces – egyéni csúcsot gyalogolt és a rajtlistán elfoglalt 48. helyéhez ké-pest, jelentő-
sen előrébb végzett, komoly neveket megelőzve.
Folyamatosan fejlődik, van még tartalék a 20 km-ben, amit ki kellene aknázni egy sikeresebb 50 
km érdekében. Amennyiben kap támogatást a következő 4 éves ciklusban és lesz lehető-sége 
szakmailag megfelelő módon készülni, Rióra sokat léphet előre.

Juhász Vanda  gerelyhajítás  FTC   sel: 50,01  36.
   Edzője: Széles Lajos
Ismerve felkészülésébe vetett energiáit, hozzáállását és motiváltságát, érthetetlen volt az Olim-
pián mutatott teljesítménye. Idei hatalmas fejlődése után, üresnek és az eredményes-ség iránt 
motiválatlannak tűnt. Hiányzott a küzdés a versenyzéséből. Gyenge eredménye nem tükrözi a 
felkészültségét, ami ennél sokkal magasabb szinten volt, mentális megnyilvá-nulása pedig torz 
képet tükrözött a versenyző valós ambícióiról. Az atlétikát meglehetősen későn kezdte, kevés 
még a nemzetközi tapasztalata, mivel igen intelligens versenyzőről van szó valószínűsíthető, 
hogy az olimpiai feszültség terhét túlkompenzálva akarta levenni magá-ról. 

Kazi Tamás  800m  Debreceni Sportcentrum SI  ef: 1:47,10 24.
   Edzője: dr. Gyimes Zsolt
Olimpiai újoncként, az előfutamban teljesített versenye jó volt. Jól futott, jól versenyzett, kihozta 
magából azt, amit akkor tudott. A problémát az okozza, hogy igen gyenge verseny-eredmény-
nyel érkezett. (47. eredménye volt a rajtlistán.) Felkészülésébe, a magyar átlag fe-letti feltételek 
ellenére, harmadik éve csúszik jelentős hiba, pedig a hozzáállásával nincs probléma.
Az eredményesebb felkészülés érdekében le kellene egyszerűsíteni a körülményeket és több 
hittel kellene bízni az elvégzett edzésmunkában.

Kálovics Anikó marathon Zalaegerszegi Atlétikai Club d: 2:45,55 95.
   Edzője: Zsódér Zsolt
Nehéz pályán, nehéz talajon, esőben rendezték a női maratoni versenyt, ami a kevésbé fel-ké-
szülteket hatványozottan igénybe vette.
Anikó egészségügyi problémákkal nehezített felkészülése nem tett lehetővé többet, mint óriá-
si küzdelmek árán, tisztességgel teljesíteni a távot. Megszenvedett érte, nagyon kifutotta magát. 
Elért eredménye sajnos a vártnál lényegesen gyengébb.

Kiss Dániel  110m gát 1982  Ikarusz BSE  ef: 13,62 25.
   Edzője: ifj. Tomhauser István
Felkészülésének előélete mindenki számára ismert.(2011 augusztus műtét, fertőzés, januárig já-
rásképtelenség) A rendelkezésére álló idő, a – nem is nulláról, hanem - mínuszból való felkészü-
lésre nagyon kevés volt, az is csoda, hogy ott lehetett az olimpián. Az előfutamban nyújtott tel-
jesítménye tükrözte azt az átlag tudást, ameddig ebben az évben el tudott jutni. 
Óriási és minden elismerést megérdemlő az, amit Dani ebben az évben végig csinált és elért.
Nagyon megérdemelne már egy probléma mentes felkészülést.

Kovács Tamás  marathon  VEDAC    d: 2:27:48 72.
   Edzője: Szemán János
Olimpiai újoncként, jól felkészülten érkezett az Olimpiára. Sajnos a tipikus hibába esett, ami-kor a 
nagy akarás elviszi a táv elején. Túlvállalta magát, amibe nagyon belefáradt a táv utolsó harmadára. 
Állapotát ebben a szakaszban a meleg és a tűző nap tovább nehezítette, így sebessége drasztiku-
san csökkent, ez eredményezte a jelentős elmaradást a kvalifikációs eredményéhez képest.
Szorgalmas, megbízható versenyző, reméljük, hogy még sok év van a remélhető pályafutásá-ból.

Kürthy Lajos  súlylökés  Mohácsi TE   sel: 19,65 21.
   Edzője: Annus Adrián
Az olimpiai selejtezőben elért eredményével hozta az idei átlag tudását. A rajtlistán elfoglalt 29. 
helyéhez képest az elért 21. helyezés nem rossz, azonban Lajostól többet várunk. 3 éve ugyan 
ott tart, eredménye, tudásszintje nem fejlődik. A továbblépéshez több elszántság, keménység 
és hittel teli céltudatosság kellene.

Madarász Viktória 20km gyaloglás Buda-Cash Békéscsabai AC d: 1:34:48 41.
   Edzői: Juraj Bencik és Tóth Sándor
Évek óta tartó folyamatos fejlődését végre egy tisztességes világverseny szerepléssel is bizo-nyítot-
ta. A felkészülése és az éve jól sikerült. Tavasszal szép egyéni csúcsot gyalogolt és ezt a formát és 
tudást az Olimpián is megközelítette, csupán egy perccel maradt el kvalifikációs eredményétől. Ha 
egy kicsit nagyobb hittel áll oda, akár egyéni csúcsot is mehetett volna. Olimpiai újoncként jól tel-
jesített, a rajtlistán elfoglalt 46. helyezéséhez képest előrébb vég-zett. Rióig sokat fejlődhet.

Márton Anita  súlylökés Buda-Cash Békéscsabai AC  sel: 17,48 23.
   Edzője: Eperjesi László
Anita évek óta szépen fejlődik. Ebben az évben sokat lépett előre az átlag tudás tekintetében. 
Éppen ez a magasabb szintű tudás okozta azt az új pszichés állapotát, ami végül is a veszte lett. 
Újoncként úgy utazott az Olimpiára, hogy érezte, van döntőbe jutási esélye. Ez a teher egyenlő-
re nagynak bizonyult és sajnos elidegeskedte a selejtező első két kísérletét. Fokozatosan építke-
zett, de háromból csak idáig jutott.
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Azt a gondolatot, hogy esetleg forma hanyatlás történt, nyugodtan kizárhatjuk, hiszen az olim-
piát megelőző felmérési eredményei és a Gyulai emlékversenyen elért eredménye ezt bizonyí-
tották.

Minczér Albert 3000m akadály VEDAC    ef: 8:40,74 31.
   Edzője: Tóthné Stupián Anikó
Az olimpiai előfutamban jól versenyzett, idei legjobb eredményét futotta. (Rajtlistán 39. ered-
ménye volt) Tisztességgel küzdött, de felkészültsége ezt a tempót csak 2 km-ig engedte. A telet 
sajnos az achilles műtét utáni hosszabb regenerációval kell töltenie, így csúszott a felkészülése.
Nagy gondot okoz, hogy középtávfutó élmezőnyünkben nem tud megfelelő versenyekkel ké-
szülni és edződni, mert itthon nincs konkurencia, a külföldi versenyekbe pedig nem tud beke-
rülni. A megoldást az jelenthetné Albert esetében is, ha a tudásszint a jelenlegi egyéni csúcs kö-
rül stabilizálódna.

Orbán Éva  kalapácsvetés  VEDAC   sel: 68,64 17.
   Edzője: Zentai Tibor és Dan Lange
Tudása és átlagteljesítménye évről évre javul, de nem abban a mértékben, ahogy képességei 
lehetővé tennék. Az olimpiai selejtezőben nyújtott teljesítménye jó, tükrözi idei átlag tudását.  
A rajtlistán a 36. eredménye volt, ehhez képest a 17. helyen végzett, mégis érezzük, hogy Évá-
ban lényegesen több tartalék van. Képességei alapján a világ kalapácsvető elitjébe tar-tozhatna. 
Egy nagyon aktív és eredményes olimpiai ciklus biztos benne lehet még, de az eg-zisztenciális 
bizonytalanság gátat szabhat annak a lehetőségnek. 

Pars Krisztián  kalapácsvetés  Dobó SE sel: 79,37  d: 80,59 1.
   Edzője: Németh Zsolt 
Krisztián ebben az évben mentálisan is felnőtt a fizikai tehetségéhez. Példás felkészülést tud-hat 
maga mögött, ami meghozta az oly nagyon várt sikert számára. Mentális stabilitását erősíti az 
a tény, hogy a verseny alatt egyetlen pillanatra sem ingott meg, a selejtezőben és a döntőben 
egyaránt igen magabiztosan versenyzett és elbírta annak terhét is, hogy egyetlen versenyt le-
számítva veretlenül ment az Olimpiára.
Felkészültsége nagyobb „támadások” esetén is biztosította volna a muníciót.
Amennyiben egészséges marad, Rióban is szerezhet még dicsőséget a magyar atlétikának és 
sportnak.

Rakonczai Bea marathon  Nyíregyházi VSC  d: 2:41:20 85.
   Edzője: György Roland
Kvalifikációs eredményénél csupán 4 perccel ment gyengébbet, ami a nehéz körülmények kö-
zött elfogadható (körülmények: lásd. Kálovics A.) Tisztességgel és keményen megküzdött ezért 
az eredményért. Nagyon kifutotta magát, regenerációja hosszú napokat vett igénybe. A három 
maraton futó lányunk közül a legjobban felkészült versenyző volt.

Szabó Attila  tízpróba  Budaörsi Atlétikai Club d: 7581 24.
   11,15-696-13,93-190-50,83-14,92-45,14-460-58,84-4:53,81
   Edzője: dr. Vágó Béla
Az egész versenyt tisztességgel küzdötte végig, pedig nagyon elfáradt. 2 hónapon belül az olim-
piai volt a 4. tízpróba versenye. Nagyon akarta az olimpiai kvalifikációt, ami nehezen, az utolsó 
pillanatban sikerült. A késői kvalifikáció és az előzmények már előre vetítették, hogy az olimpián 
igen nehéz lesz megközelíteni a kiküldetési eredményt.
100 m-en kiválóan kezdett, majd a távolugrás a vártnál gyengébben sikerült. A súlylökés is visz-
szafogott mozgást hozott, a magasugrásban viszont hozta átlagtudását. A 400m-e kemény, küz-
dős futás volt.
A második napot két apróbb hibával, de jól lefutott 110 gáttal nyitotta. Diszkoszvetésben hozta 
tudását, míg rúdugrásban beállította egyéni csúcsát, amiért nagyon megküzdött. Sajnos a ge-
relyhajításnál beszúrt a könyöke, nem dobta végig a sorozatot. 1500m-e is kemé-nyen küzdött, 
nagyon elfáradt. Az eredmény számszerűségében elmaradt a kvalifikációs egyéni csúcsától, 
azonban a körülmények ismeretében naivság lett volna többet várni. Van benne még tartalék.

Összegezve: Annak ellenére, hogy pontszerzés tekintetében atléta csapatunk egyszemélyes 
volt, a csapat önmagához képest nem teljesített rosszul. Néhány ciklussal korábban jellemző 
volt az atlétákra, hogy ilyen-olyan körülmények között teljesítették a kvalifikációs követel-mé-
nyeket és mire oda kerültek a versenyre, messze az elvárható alatt teljesítettek. Ez ma már ke-
vésbé jellemző. Versenyzőink többsége az olimpián hozta az átlag tudását. A problé-ma ott van, 
hogy a jelenlegi tudásszintjük alacsonyabbak a nemzetközi szintnél. 

A klubok sok esetben segítették ki a MASZ-t amikor edzőtábori finanszírozási problémáink vol-
tak. A klubok igyekeztek az olimpikonokat a tőlük telhető maximális felkészülési ellátás-ban ré-
szesíteni. A klub és a MASZ közös teherviselése vezetett oda, hogy egyáltalán fel tud-tak készül-
ni a versenyzők az olimpiára.
Versenyzőink többsége, csak névleg van a klubjánál, valójában Budapesten él, tanul vagy dolgozik.  

BIRKÓZÁS

               Célkitűzés         Teljesítés
Kvalifikáltak száma:   11-13       7
Pontok száma:     14–29     11
Helyezések száma:   11       3
Érmek száma:      4       2

Kötöttfogásban a kvalifikációs versenyeken (2011. VB, európai kvalifikáció, két világkvalifiká-ció.) 
a célkitűzéseket nem sikerült maximálisan teljesíteni. A hét súlycsoportból hatot szeret-tek vol-
na megszerezni. Elsőre a világbajnokságon kettő fő tudta magát kvalifikálni, majd a következő  
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három versenyen, amit három héten belül rendeztek meg, még kettő versenyző jutott ki az olim-
piára. Hiányérzetünk főleg a 96 kg-ban van, hiszen Kis Balázs személyében világbajnok verseny-
zőről beszélünk. Eredményességük az olimpián a célkitűzéseikhez képest közepesnek mond-
ható, hiszen maximum három érmet terveztek, de sajnos Bácsi Péter sérü-lése elvette tőlünk a 
lehetőséget, hogy az elvárásoknak megfelelően teljesítsenek.

Az olimpián kötöttfogásban négy versenyzőnk szerepelt:
  55kg Módos Péter    3. hely
  66kg Lőrincz Tamás    2. hely
  74kg Bácsi Péter   14. hely (sérülés) 
  120kg Deák Bárdos Mihály  11. hely

Módos Péter
Négy mérkőzést birkózott, három győzelem és egy vereség volt a mérleg Összességében jól 
birkózott, sajnos el kell ismerni, hogy az ötszörös világbajnok jobb volt nála fizikálisan és tech-
nikailag is. Győztes mérkőzésein a lenti helyzetekben tudott sikeresen akciót végrehaj-tani. Ez 
figyelmeztető, hogy az állás birkózását kell fejleszteni a továbbiakban. Péter bronz-érmével jó 
teljesítményt nyújtott.

Lőrincz Tamás
Ő is négy mérkőzést birkózott. Három győzelem és egy vereség a mérlege. A selejtezők során 
végig virtuóz birkózást mutatott, és könnyedén jutott a döntőbe. A fináléban már nem tudta 
megismételni a délutáni formáját. A vereség oka, hogy mentálisan szétesett a második menet-
re. Ez több összetevőből adódott. Az első menetben a koreai versenyző kizárta az akció lehető-
ségét, majd a lenti helyzetben a bírói huzavona sem tett jót. Így a második menetben már nem 
volt olyan koncentrált, amitől a lenti védekezése szétesett és ez a vereséget hozta magával.
Összegezve, csodálatosan birkózott, súlycsoportjának kimagasló versenyzője.

Bácsi Péter:
Sajnos csak egy mérkőzés jutott, ahol vezető állásnál egy szerencsétlen mozdulat során meg-sé-
rült a térde és ez megakadályozta, hogy folytassa a küzdelmet. A felkészülése és a súlyren-dezé-
se is jól sikerült. Azóta átesett egy műtéten, bízunk benne, hogy minél hamarabb felépül és újra 
a válogatottal készül, de már 84kg-ban. 

Deák Bárdos Mihály:
A maga 37 évével és negyedik olimpiájával a kvalifikáció megszerzésével bravúrt hajtott végre. 
Sorsolásnál a szerencse nem neki kedvezett, nagyon nehéz ágra került. Amit ki tudott birkózni 
magából, azt megtette, de ennél többre ő már nem képes. 

A magyar női felnőtt birkózás Sastin Marianna kivételével nem hozta azokat az eredménye-
ket, melyet vártunk (Barka Emese, Szabó Emese, Godó Kitti). Az egyetlen versenyzőnk, a 63kg-
ban résztvevő Sastin Marianna volt. A 2011-es Világ-bajnokságon elért eredmény tekin-tetében 
az olimpiai szereplése alulmúlta a várakozásokat.
A felkészülése sérülésmentesen zajlott, az olimpiára megfelelő fizikai és szellemi állapotban ér-
kezett. A sportformát tekintve sokkal jobb állapotban volt, mint a tavalyi Világ-bajnokság előtt.
Ennek ellenére a verseny napján, mindkét mérkőzése előtt olyan nagymértékű stressz jött rá, 
amely behatárolta a szőnyegen nyújtható teljesítményét! Ez a nagyfokú idegesség oly mér-ték-
ben rányomta a bélyegét a versenyzésére, ami az eredményes olimpiai szereplésbe ke-rült.
Az egy nyertes és egy vesztes mérkőzést követően a 11. helyen zárt.

Szabadfogásban a 2009-ben megfogalmazott célkitűzésük 2-4 kvalifikáció megszerzése egy 
érem és egy pontszerzésre esélyes versenyző felkészítése volt. Célkitűzéseiket sérüléseik ellené-
re sem módosítottuk. Az olimpiára két versenyző szerzett kvalifikációt a szakágból: Hatos Gábor 
VB, EB bronzérmes, és Ligeti Dániel EB ezüst és bronzérmes, VB 5., Az olimpián Hatos Gábor az V. 
helyen végzett, de remélhetőleg BRONZÉRMES lesz. A célkitűzéseket tehát teljesítették.

Hatos Gábor
Nagyon magabiztosan végig uralva a mérkőzéseit jutott el az elődöntőig. Az elődöntőben nem 
tudta a saját stílusát birkózni, mindkét menetben 2x lábra támadásból levitte az iráni, aki így 
döntőbe jutott. A bronz mérkőzés első menetében az üzbég egy lábra támadás után levitte Ga-
bit, a másodikban azonban tökéletesen érvényesült Gábor akarata az egyre jobban fáradó és a 
menet végére erejével teljesen elkészült üzbég azonban megkapta a lehetőséget a sorstól és 
sajnos élt is a kedvezmény adta lehetőséggel, így az 5. helyen végzett. Az üzbég versenyzőt utó-
lag doppingvétség miatt kizárták, így Hatos lehet a NOB döntése alapján a bronzérmes.

Ligeti Dániel
Titkon azt vártuk, hogy Ő lesz az Olimpia egyik meglepetésembere, azonban borzalmasan ne-
héz sorsolást kapott, az aktuális világbajnokkal kezdett, aki leversenyezte, azután megsé-rült, így 
még vigaszágra sem vihette.

Dr. Hegedüs Csaba a FILA Bureau tagja és a londoni olimpia birkózó versenyének technikai dele-
gáltja minden diplomáciai kérdésben nagymértékben segítette a sportágat. 

A szövetség minden év elején rendszeresen likviditási nehézségekkel küzd. A szakmai prog-ra-
mok januárban elkezdődnek. Az igen nagy összegeket igénylő tavaszi felkészülést és verse-nyez-
tetést (alapozó táborok, felkészülési versenyek, edzőtáborok, Európa-bajnokság) a szö-vetség 
csak saját forrásból nem tudja finanszírozni az év korai szakaszában. Ezért a szakmai programo-
kat (edzőtáborok, versenyek) sokszor létszám és időtartam csökkentésével tudják megvalósítani. 
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EVEZÉS

           Célkitűzés         Teljesítés
Kvalifikáltak száma:   6-8    4
Pontok száma:    1-5    0
Helyezések száma:   1    0
Érmek száma:    1    0

Kormányos nélküli kétevezős   London 13. hely 13 induló
Széll Domonkos-Simon Béla    Edző: Molnár Dezső, az olimpián: Székely Balázs

A 2011. évi bledi világbajnokságon a Juhász Adrián-Simon Béla kettes 11. helyezésével kvali-fi-
kálta magát az olimpiára. Az éves teljesítményüket látva már ekkor is reális helyezésnek tünt a 
6-9. hely valamelyike. 
Májusban ért a váratlan hír Juhász Adrián vizeletében meg nem engedett szert találtak a szege-
di nemzetközi versenyen végzett doppingvizsgálat alkalmával. Tudtuk, hogy az eljárás hosszú 
ideig is eltarthat, tehát látható volt, hogy új csapatot kell összeállítani. Simon Béla egyértelmű-
en a legjobb jobb- evezős Magyarországon (ebben a számban 6 éve veretlen itt-hon, EB döntős 
helyek, ergoeredmények) így neki kellett párt találni. Egyhetes válogatás után Széll Domonkosra 
esett a választás, aki tavasszal az egypárevezősben megnyerte a vá-logatóversenyt, és aki négy-
párevezősben indult a pótkvalifikáción. A döntés június 3-án szü-letett meg úgy, hogy 8 hét ma-
radt hátra az olimpia rajtjáig. Közben lezajlott az eljárás Juhász Adrián ügyében, amiben megál-
lapították, hogy nem teljesítményfokozás érdekében került a tiltott szer a szervezetébe. Ennek 
ellenére doppingvétséget követett el, így 7 hónapos eltiltást kapott június 23-án, tehát olimpiai 
szereplése lehetetlenné vált. Így egyértelműen a Széll-Simon kettes lett az olimpiai utazó. A kor-
mányos nélküli kettesek versenyszámában 13 egység jogosult indulni. Valóban a világ legjobb 
csapatai vettek részt a küzdelmekben. A nyolchetes felkészülés a kormányos nélküli kettesben 
rendkívül kevés, így nem volt más cél, mint a tisztes helytállás. 
Az előfutamban a csapat hitehagyottan állt rajthoz és technikai problémákkal küszködve mé-
lyen tudása alatt evezte végig a pályát. Teljesítményük értékelésénél okvetlenül ki kell emel-ni 
Széll Domonkos példás hozzáállását, akarati és fizikális erőfeszítését; azt, ahogyan pótolni igye-
kezett Juhász Adriánt.

Könnyűsúlyú kétpárevezős    London 11. hely 
Hirling Zsolt- Varga Tamás   Edző: Dani Zsolt

Kétpárevezősünk a májusi pótkvalifikációs versenyen harcolta ki az olimpiai részvétel jogát. 

Az olimpián az előfutamban csapatunk mindenképpen szeretett volna az első két hely vala-me-
lyikén végezni, mert így több ideje lett volna pihenni a középdöntőre. A két fiú az első 500-on 
már vezetett 1000-nél második volt 1500 méternél ismét átvette a vezetést, de ez felőrölte ere-
jüket és miután kb. 300 m-rel a cél előtt látványosan megálltak. A reményfu-tamban az első két 
hely megszerzése jelentett továbbjutást a 12 közé. Itt remekül sikerült az erőbeosztás, az első 

500 után a negyedik helyen álltak, 1000 és 1500 méternél harmadikok voltak és az utolsó 500-
on szép finissel a görög csapat mögött magabiztosan szerezték meg a továbbjutást jelentő má-
sodik helyet, megelőzve az ausztrál és kanadai csapatot is. 

Újabb két napos szünet után jött a nagy vízválasztó a középfutam, amelyik az „A” vagy „B” dön-
tőbe jutásról volt hivatott dönteni. A futamot újra rendes rajt nélkül kezdte csapatunk és ezért 
500-nál az ötödik 1000 méternél a hatodik helyen álltak a fiúk. 1500 méternél még mindig úgy 
tűnt, hogy egy elsöprő finissel el lehetne érni az első három hely valamelyikét, de ez már nem 
volt benne a csapatban, a többiek indultak meg és így, ha nem is nagy különb-séggel a mieink 
az ötödik helyen végeztek.
Maradt a „B” döntő. 
Hirling Zsolt derekáról a „B” döntő előtt Halasi doktor csináltatott egy „MR” felvételt aminek ered-
ménye igazolta Zsolt fájdalmait, porckorong sérvet mutatott. A lehetséges kezeléseket megkap-
ta versenyzőnk, de sajnos az utolsó futamon is jól látszott, hogy Zsolt sérült és hetek óta így ké-
szül és versenyez. A kezdeti harmadik hely után (500m) visszaestek és 1000-nél és 1500-nál 4. 
majd a célban az 5. lettek. Ez összesítésben az olimpiai 11. helyet jelentette szá-mukra. 

A magyar evezős sport szempontjából a kép nem túl pozitív. A pekingi olimpián egy egysé-
günk indult, most Londonban viszont kettő, ez előrelépés. Ugyanakkor a kormányos nélküli ket-
tesnél előfordult buta doppingvétség és emiatt az olimpia előtt nyolc héttel végrehajtott csere 
és az ennek következtében elmaradt jobb helyezés kudarc csakúgy, mint a kétpáreve-zősnél a 
sérülés miatti gyengébb szereplés. 

 
JUDO

           Célkitűzés         Teljesítés
Kvalifikáltak száma:   11      8
Pontok száma:    17    13
Helyezések száma:     4      4
Érmek száma:      3      2

A magyar judo sport számára húsz év után sikerült érmeket nyernie csapatunknak! Az olim-piai 
szereplés mindenféleképp sikeresnek nevezhető.

Ungvári Miklós ezüstérem
Csernoviczki Éva bronzérem
Karakas Hedvig ötödik hely
Joó Abigél  ötödik hely
Bor Barna  hetedik hely
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Ezekkel az eredményekkel a Magyar Judo Csapat 13. a sportági éremtáblázaton és 13 
olimpiai pontot szerzett.

-48 kg Csernoviczki Éva: 4 mérkőzéssel bronzérmes. 
A verseny folyamán magabiztosan, határozottan versenyzett, egyetlen kihagyása volt, amikor 
egy intés előnnyel, egy percen belül fölharc helyzetben a belga ellenfele lefojtotta. Viszont a 
bronzmérkőzésen a hosszabbításban, a világranglista vezetőt, csodálatos akcióval ipponra dob-
ta, ez a momentum jellemzi legjobban az ő olimpiai felkészülését és formáját.

-57 kg Karakas Hedvig: 5 mérkőzéssel lett ötödik.
Ötödik helye szintén óriási siker, ha figyelembe vesszük a körülményeket, sérüléssel szenve-dett 
az elmúlt évben, hullámvölgyben volt az eredményeit tekintetve az előző évekhez képest 2011-
ben, és közvetlen az olimpiát megelőzően is sérülést szenvedett. A versenyző le is nyilatkozta, 
hogy elégedett a teljesítményével, ahogyan mi is azok lehetünk. 

-70 kg Mészáros Anett: egy vesztett mérkőzéssel kieset. 
Sérülésekkel szenvedett és szinte egy éve nem indult versenyen. A fogyasztásból adódhatóan 
kondicionális problémák voltak láthatóak a küzdelmében és látszott a szőnyeg biztonság hiá-
nya. A bírói döntés korrekt volt.

-78 kg Joó Abigél: 4 mérkőzéssel az ötödik helyen végzett. 
A sikeres szereplésről szóló beszámolónál, meg kell említeni, hogy reálisan ebben a súlycso-
portban egy érem maradt ki a csapat teljesítményéből! Az amerikai magabiztosan nyerte az 
olimpiát, viszont ha nem sérül meg Abigél, valószínűleg másképp alakul a súlycsoport érme-se-
inek a megoszlása. Példa értékű akaraterővel sérülten is folytatta a versenyzést és mérkő-zést is 
tudott nyerni a vigaszágon. A harmadik helyért a világbajnoktól kapott ki és azon a mérkőzésen 
sem játszott alárendelt szerepet. Az ötödik hely önmagában is nagy teljesít-mény, kiváltképp a 
sérülés tükrében. 

-66 kg Ungvári Miklós: 6 mérkőzéssel ezüstérmes. 
A két „kötelező” győzelem után nagyon komoly ellenfeleket győzött le. A döntőben sajnos a fi-
atal grúz taktikája bejött, egy-másfél percig hihetetlen intenzíven támadott, amiből sikerült yu-
ko-t dobnia, és ezután ki tudta védekezni a mérkőzést. Miklós rendkívül magabiztosan és fejben 
összeszedetten versenyezve feltette eddigi versenyzői pályafutására a koronát! Büsz-kék lehe-
tünk rá!

-81 kg Csoknyai László: két mérkőzéssel kiesett. 
A papírforma győzelem után a későbbi olimpiai bajnoktól szenvedett vereséget. Felkészülése és 
forma időzítése rendben volt, ez látszott a koreai elleni mérkőzésén, senki nem tudta így megszorí-
tani Kim-et. Versenyzőnk mindent meg próbált tenni, a győzelemért. Itt jegyezném meg, a magyar 
csapat sorsolása általánosságban kedvező volt, sajnos a 81 kg-ban ezt nem mondhattuk el.

-90 kg Madarász Tamás: egy mérkőzéssel kiesett. 
Zöldkártyával jutott ki az olimpiára, ennek ellenére tisztességesen helyt állt. 

+100 kg Bor Barna: 4 mérkőzéssel a hetedik helyen végzett. 
Első mérkőzésen azt a hollandot verte, akitől már kapott ki. Második mérkőzésen a kellemet-len 
marokkóit ipponnal legyőzte, ezután következett a kritikus mérkőzése, Toelzer ellen, ha nyert 
volna, négy közé jut. A bíró először Barnát intette, szerintem jogosan, viszont amikor ezután visz-
szatámadott, látható volt az ő aktivitása, mégis együttes intést kaptak, ami azt je-lentette, hogy 
a német yuko előnyre tett szert. Ezután már csak az előnyt kellett tartania és sajnos Barna nem 
tudta áttörni a védekezését. A következő brazil versenyző legalább 30 kg-mal nehezebb Barná-
nál, akit próbált összeszedni dobásindításhoz viszont ezt nem tudta megoldani, talán az a takti-
ka miszerint többet fordulva mutatja az aktivitását eredményre vezetőbb lehetett volna, ha ez-
zel még egy intést ki tud csikarni.

Sajnos az olimpia évében csak a második félévtől állt rendelkezésre szerződés szerint az ál-lami 
támogatás. Szerencsére a MOB saját keretéből kölcsön tudott adni többször is a Szövet-ségnek, 
mikor is a programokhoz megfelelő anyagiak hiányoztak. Az MJSZ saját, szponzori bevételeiből, 
illetve a MOB kölcsönökből biztosítani tudta a zavarmentes felkészülést az olimpiára.

A jövőt tekintve a finanszírozás ütemezésére nagyobb gondot kell fordítani, ugyanis nem nor-
mális, ha az olimpia előtt pár hónappal kerül aláírásra az olimpiai felkészülés finanszírozását biz-
tosító szerződés.

KAJAK – KENU

              Célkitűzés         Teljesítés
Kvalifikáltak száma:   16-18     13
Pontok száma:    37     37
Helyezések száma:   8-9       8
Érmek száma:    6-7       6

Jelentősen megváltoztak a sportág olimpiai versenyszámai Pekinghez képest. A férfi kenu és ka-
jak 500 m-es versenyszámok helyett a 200 m-es versenyszámok kerültek az olimpiai prog-ram-
ba. A nők három 500 m-es versenyszáma mellé negyedik versenyszámként megrendez-ték a 
K-1 200 m-t. Ennek következtében a sportág szembetűnő változása a versenyszámokra történő 
specializáció volt. Így a férfiak esetében a két versenytáv (1000 és 500 méter) közötti átjárható-
ság gyakorlatilag megszűnt, a nőknél viszont megmaradt az 500 és a 200 méteres táv vonatko-
zásában.
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Női kajak szakág
Hat női versenyzőnk szerzett kvalifikációt, melyből egyet a válogató versenyeket követően visz-
sza adtunk a nemzetközi szövetségnek a szabályok alapján.
K-1 500m: Olimpiai bajnok: Kozák Danuta. Teljesítményéhez nem lehet mit hozzátenni, töké-le-
tesen versenyzett már az elő és középfutamok során is az olimpián. Egyéni kiemelkedő teljesít-
ményét jelzi az is, hogy egyedül Ő tért haza két olimpiai aranyéremmel a teljes magyar csapat-
ból.
K-2 500m: Olimpiai ezüstérmes: Kovács Katalin - Douchev-Janic Natasa. A németek mögött let-
tünk másodikak, akik egyértelműen jobbnak bizonyultak nálunk. A versenyzésük során látszott, 
hogy az edzőtáborban mutatott teljesítményüket nem tudták kihozni magukból. Ha minden 
jól összejön a versenyzésük során, akkor sem biztos, hogy legyőzhették volna német riválisaikat.
K-4 500m: Olimpiai bajnok: Szabó Gabriella - Kozák Danuta - Kovács Katalin – Fazekas-Zur Krisz-
tina. Egyéni teljesítményük és csapathajós alkalmasságuk alapján is esélyesnek tudhat-tuk őket. 
A felkészülésük tökéletes összhangban történt. Az előfutamban és a döntőben mu-tatott tel-
jesítményük is hibátlan volt, amiből még külön ki kell emelni a rajtszakaszukat, ami az elmúlt 
évekhez/olimpiákhoz képest jelentősen fejlődött és a legjobb lett a mezőnyben.
K-1 200m: Olimpiai bronzérmes: Douchev-Janic Natasa. Az edzőtáborban és az előfutamban 
mutatott teljesítménye alapján a végső esélyesek között tartottuk számon, de Londonban Na-
tasa nem a legjobb formáját mutatta. Formaidőzítése nem sikerült túl jól, ennek oka a túledzett-
ség lehetett.

Férfi kajak szakág
Ebben a szakágban a 8 megszerezhető kvótából hetet szereztünk meg.
K-1 1000m: ebben a számban nem vettünk részt az olimpián. A megszerzett kvóták száma alap-
ján tudtunk volna indulni, de az a páros és a négyes hajó eredményességét gyengítette volna.
K-2 1000m: Olimpiai bajnok: Dombi Rudolf - Kökény Roland. Már a tavalyi világbajnokságon is 
ugyanebben a versenyszámban indultak és számukra elég korán, május végén eldőlt, hogy az 
idei évben is erre az egy számra kell koncentrálniuk. A páros tagjai fizikailag és mentálisan is tö-
kéletesen kiegészítették egymást. Londoni győzelmük egyrészt a specializálódott felkészülés-
nek volt köszönhető, másrészt meg a versenypályán nyújtott hihetetlen magas szintű mentális 
felkészültségnek.
K-4 1000m: Olimpiai ezüstérmes: Kammerer Zoltán - Tóth Dávid - Kulifai Tamás - Pauman Dá-
niel. A négyes messze az előzetes elvárások felett teljesített az olimpián, csak titkon re-méltük 
a dobogós helyezést. Sikerük okát a csapat tagjainak csapatként történő alázatos fel-készülése 
eredményezte. Londonban pontosan úgy versenyeztek, amit az edzéseken előze-tesen begya-
koroltak, így utólag lehet mondani, hogy „hozták a formát”. 
K-1 200m: Olimpiai 6. helyezett: Dudás Miklós. A csapat legfiatalabb tagjaként vett részt az 
olimpián. Az, hogy pontszerző helyen végzett abszolút siker és hatalmas bravúrnak is számít eb-
ben a sprintszámban. Miklós versenyei a kajak-kenu versenynapok legvégén voltak, ennek elle-
nére kint tartózkodása alatt semmi sem zökkentette ki a koncentrálásból. Felkészülésé-ben az is 
jelentős szerepet játszott, hogy az olimpiát megelőző edzőtáborban a londoni rajt-géppel meg-
egyező rajtgépet használt az edzései során.

K-2 200m: ebben a számban nem vettünk részt az olimpián. A megszerzett kvóták száma alap-
ján tudtunk volna indulni, de az a többi versenyszám eredményességének a rovására ment vol-
na. 

Kenu szakág
Ebben a szakágban egyedül Vajda Attila tudott kvalifikációt szerezni.
C-1 1000m: Olimpiai 6. helyezett: Vajda Attila. Abszolút esélyesként indult az olimpián, fizikai 
felkészültsége alapján a dobogón kellett volna végeznie. Mentálisan nem hozta magát a dön-
tőben, az első 250 méter hiányzott igazán, a táv hátralévő részében már nem tudta átfordí-tani 
a döntő alakulását. 
C-2 1000m: Ebben a számban nem tudtunk indulni, mert nem sikerült a kvótaszerzés a kvali-fi-
kációs versenyeken.
C-1 200m: Olimpiai 11. helyezett: Vajda Attila. Ebben a versenyszámban nem szereztünk kvó-
tát, de az ezer egyes kvótájával el tudtunk indulni az olimpián. Vajda Attila önmagához képest 
egyébként jól teljesített ebben a versenyszámban.

A londoni olimpián elért kimagasló eredmények elérésében döntő szerepe volt a felkészítő 
edzőknek. A felkészítésben résztvevő szakemberek nemcsak fizikailag készítették fel ver-senyző-
iket, hanem a csapathajók egységgé formálásában is nagyon nagy szerepük volt.

A sportágnak mindig kiegyensúlyozott, jó kapcsolata volt/van a MOB-bal. Ennek ellenére az át-
szervezésből és a finanszírozás késlekedéséből eredő problémák zavarokat okoztak a felké-szü-
lés során. A felmerülő problémákat közösen kezeltük, végül minden esetben sikerült elke-rülni 
az ellehetetlenülést. Az olimpiát megelőző főtitkári értekezletek segítették a tisztánlá-tást. Na-
gyon sok kérdőjel származott az olimpiát megelőző időszakban az információ-hiányból, amely-
ről meggyőződésünk, hogy a MOB nem tehetett. Így több esetben helyszíni improvizációra 
kényszerültünk, amiben megbízható partnerünk volt a MOB. A kajak-kenu válogatott nem az 
olimpiai faluban lakott. A kommunikáció ennek ellenére megfelelő volt, a helyszíni igények, az 
azokból fakadó feladatok sem okoztak gondot. 

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

           Célkitűzés         Teljesítés
Kvalifikáció száma:   1 – 2    2
Pontok száma:    1 – 2    0
Helyezések száma:   1    0
Érmek száma:            0    0
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A Londoni Olimpiai Játékokon a kerékpársportot képviselő Lovassy Krisztián (BVSC –Zugló) fel-
készülése és az olimpiát megelőző versenyidőszak eredményei nagy reményekre adtak okot. 
A felkészültsége, technikai tudása és versenyzői tudatossága esélyt, számunkra reményt adott 
arra, hogy 144 fős, 46 országból érkezett „kiemelt profi” versenyzőket tartalmazó mezőnyben az 
első 30-ban végezzen. A verseny távja 250 km volt.
A verseny folyamán számos technikai probléma nehezítette versenyzését, s végül a verseny-bí-
rók kényszerítették Lovassy Krisztiánt a verseny feladására.
A verseny alatt 2 alkalommal kapott defektet (mind a két alkalommal felzárkózott a mezőny-re), 
1 alkalommal keveredett bukásba (ez után is felzárkózott), majd a végső döfésként egy úthiba 
miatt a nyeregcső sérülését követően szükséges kerékpárcsere után, annyi hátrányt kapott (in-
nen már nem tudott felzárkózni), hogy a szervezők limit idő miatt kiszólították a versenyből. A 
versenyző ellátása a verseny során részben jól sikerült. A gépkocsi kíséret ne-hézkes volt. Min-
den megtörtént vele, ami egy versenyző, edző rémálma nagy versenyek előtt. 

Sajnos az anyagi juttatások nem voltak tökéletesek, voltak és még a mai napig is vannak el-aka-
dások, melyek nehezítették a felkészülést, de a nehézségeket időszakosan áthidalta a szövetség 
a folyamatosság biztosítása érdekében.
Sajnos kísérői létszámgondjaink miatt nem tudtuk teljesíteni a szövetség kérését, hogy lega-
lább a verseny napján legyen minimum két segítő akkreditálva.  

HEGYI KERÉKPÁR (MOUNTAIN BIKE)

        Célkitűzés         Teljesítés
Kvalifikáltak száma:   3    2
Pontok száma:    0    0
Helyezések száma:    0    0
Érmek száma:    0    0

Az olimpiára két versenyzővel sikerült kijutnunk, Parti András és az utolsó pillanatban meghí-
vott Benkó Barbara személyében. 

Parti Andris második olimpiáján vett részt.
Pekingben tulajdonképpen a szakmát is meglepve végzett az előkelő 23. helyen.
Érett versenyzőként készült 4 éven keresztül. Szakmai célkitűzés a pekingi eredmény beállí-tása 
vagy megdöntése volt. Sajnos számára a verseny nem úgy alakult, ahogy eltervezte. Súlyos bu-
kást szenvedett, jelenleg is rehabilitáción van, reméljük, sportpályafutását az elszenvedett sérü-
lés nem fogja befolyásolni.

Benkó Barbara az olimpián a 27. helyen végzett, mint a Mountain Bike szakág első női olim-pi-
konja. A szakmai célkitűzés a 20-25. hely megszerzése volt, amelytől némiképp elmaradt, de fel-

készülési sorozatban súlyos bokasérülést szenvedett, ami miatt több hetes kihagyásra kénysze-
rült. Mindezek fényében teljesítménye így is remeknek mondható. 22 éves, még kor-osztályos 
(U23-as) versenyző, több olimpián is lehetősége lesz még indulni.

A felkészülést főleg anyagi problémák nehezítették és nehezítik a mai napig. Nincs a szövet-ség-
nek elég anyagi lehetősége támogatni a hazai versenyeket, csapatokat, akik így csak kül-földön 
tudnak megfelelő körülmények között felkészülni. Az utazások és versenyek költségeit a ver-
senyzők vagy klubjaik állják, és a válogatott keret is sok esetben csak utólag jut hozzá a megelő-
legezett pénzéhez.
Az olimpián a kommunikáció megfelelő volt, de bizonyos dolgok akkor már nem voltak elin-téz-
hetőek (kocsi behajtás, szülői jegyek, egyebek) az igények késői jelzése miatt.

KÉZILABDA

           Célkitűzés         Teljesítés
Kvalifikáltak száma:   28    16
Pontok száma:    2-14      3
Helyezések száma:   2      1
Érmek száma:    0-2      0

A megváltozott kvalifikációs rendszer jelentősen megnehezítette a csapatok számára az olimpi-
ára való kijutást. A világversenyek megfelelő helyezéseinek megszerzése után kerültek kvalifiká-
ciós csoportokba a csapatok és harcolhatták ki a jogot a londoni részvételre. A világ-versenye-
ken győztesek kivételével a beiktatott kvalifikációs csoportok első két helyezettje kerülhetett ki 
az olimpiára. A VB és az új rendszerben bevezetett kvalifikációs torna és az azt megelőző világ-
bajnokságra való kijutási kényszer több mint 2 éves versenyzést és kiélezett küzdelmet hozott 
a világ élvonalában az olimpiáig vezető úton. Elmondható, hogy a világ közvetlen élmezőnyét 
alkotó csapatok számára megnehezedett a folyamatos jelenlét és a sikeres versenyzés a világ 
elitjében.

A férfi kézilabda válogatott az elmúlt években igen nehéz utat járt be. Az előző olimpiára nem 
jutott ki, valamint az előző EB-n 14. helyezést ért el. Ez volt az a mélypont, melyről visz-sza kellett 
kapaszkodni a középmezőny felső harmadába, illetve az élmezőnybe. A férfi kézi-labda nemze-
ti válogatott teljesítette legfőbb célkitűzését, kijutott az utóbbi négy világver-senyre, s így biz-
tosítani tudta, az eredményességén túlmenően a folyamatos jelenlétet a vi-lág élvonalában. 
A londoni olimpiára való kijutás már bravúros teljesítménynek számított. Az olimpiai csoport-
ba sorsolás után a lehető legnehezebb ellenfeleket kaptuk, akik Korea kivé-telével a nemzetkö-
zi ranglistán jelentősen előttünk jártak. Az elmúlt világversenyek sikercsa-patai közül legalább 
kettőt kellett magunk mögé utasítanunk. Súlypontozott kulcsmérkőzések jelentkeztek csopor-
tunkban, s így ezekre hatványozottan kellett készülnünk. Minden mérkőzésünket győzelemre 
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játszottuk, azonban a spanyol és a horvát válogatottak játékos állományban, nemzetközi tapasz-
talatban kiegyensúlyozottabbnak tűntek, az elmúlt évtized sikercsapatai közé tartoztak, a dán 
válogatottal együtt. Stratégiai elképzeléseink beváltak, hiszen a győzelemre való törekvés vég-
ső fenntartása mellett a dán, koreai és szerb mérkőzé-seket kiemelt fontosságúnak tekintettük, 
s ezen mérkőzéseken kellett a továbbjutást jelentő pontokat megszereznünk. A csoportküzdel-
mekből a sikeres továbbjutáskor teljesítettük az alapvető célkitűzésünket, miszerint folytathatjuk 
a további versenyzést az olimpián. 

A „ki-ki” mérkőzésen a francia válogatottat legyőző izlandi csapatot kaptuk, akiket az előző vi-
lágversenyeken soha nem tudtunk legyőzni. Talán nem volt véletlen a másik csoport vég-ered-
ményének az alakulása, mert a franciákat az elmúlt időszakban többször legyőztük, míg Izland 
ellen sorra sikertelenek maradtunk. A legjobb négy közé kerülést jelentő sorsdöntő mérkőzést 
kétszeri hosszabbítást követően, drámai küzdelemben megnyertük. Sporttörté-nelmi sikert ért 
el válogatottunk, hiszen a csapat mentálisan, stratégiailag, fizikailag kiemel-kedő teljesítményt 
nyújtott, bejutott az első négy helyezett közé. A magyar férfi kézilabdás talán legdrámaibb mér-
kőzésén sportágunk kiemelkedő sikerét érte el, amely egyben további lehetőséget biztosít a ké-
zilabda hazai fejlődésének. Tovább javíthatja szakembereink lehető-ségeit, munkakörülményeit. 
A jelentkező érdeklődést ki kell használni az utánpótlás minőségi és létszámbeli gyarapítására.
 
A svédek elleni elődöntőben különösen a végjátékban irányító játékosunk, Császár Gábor el-
vesztésével, valamint 2-3 tiszta gólhelyzet kihagyásával, és a játékvezetők sajátos aktív-passzív 
elzárások értelmezésével és ítéleteivel, minimális különbséggel elveszítettük a mér-kőzést, így a 
harmadik helyért játszhattunk. Az egy gólos vereség hatalmas küzdelemben dőlt el, de a játékos 
állományunk határait, meglévő szerkezeti problémáit is megmutatta. 

A horvát válogatott elleni bronzmérkőzésen a sérülésekből kialakult helyzet, és a megelőző 
mérkőzések határterhelései miatt a jobbik csapat győzött. Az elért negyedik helyezésünk egyér-
telmű sikere a magyar kézilabdázásnak, s ezen a helyen is gratulálnunk kell elsősorban a csapat 
közös teljesítményéhez a felkészülés és a versenyzés során. Megállapítható azon-ban, hogy min-
dig voltak kiemelkedő teljesítmények, melyek a magas szintű csapatmunkától támogatva a kriti-
kus időszakokban sikerre vitték válogatottunkat. 
A küzdőképesség, a morális és mentális erő, a külső és belső motiváció magas foka, valamint a 
játékosok önbizalma és önbecsülése jelentette sikereink bázisát. Londonba nem kvalifikáló or-
szágok és csapatok névsora igen hosszú, így az olimpián elért közös teljesítményünk, mely az 
elmúlt két és fél év válogatottbeli munkáján és a válogatott keretet adó klubokkal való zökke-
nőmentes munkán alapszik. A válogatottban példa értékű munkavégzés folyik a játéko-sok ré-
széről, a teljesítmény motiváció, a nagy nyomás alatti teljesítő képes tudás támogatja az elmúlt 
évek erőn felüli eredményét. A csoportmérkőzések alatti elsősorban az eredmény-telenség és a 
sportforma ingadozása miatti játékos cserét a gyakorlat messzemenőkig igazolta. 

Az olimpiai felkészülés három fázisra épült, melyek nagymértékben befolyásolták edzésmód-
szertani, szakmai megfontolásukat. A legnehezebb problémát a világbajnoki selejtező, a já-
té-kosok egyéni terheléses, regenerációs programja, valamint a közvetlen olimpiai felkészülés 
szakmai összehangolása jelentette. Úgy gondoljuk, hogy a nemzeti válogatott felkészülésének 
szinterei, utaztatása és az ott elvégezhető szakmai munka kiemelkedőnek mondható. 

A sportág vezetése a szakmai bizottságok javaslatain alapulva, az Elnökség döntései értelmé-
ben minden szükséges és lehetséges segítséget megadott az olimpiai kvalifikáción való rész-
vétel, majd az olimpiai felkészülés és részvétel sikeressége érdekében a válogatott csapat-nak. 
A támogatás időbeni csúszása miatt a szövetség arra kényszerült, hogy kizárólag saját forrásból 
oldja meg mind az olimpiai kvalifikációs tornára való felkészülést, az azon való részvételt és az 
olimpiai felkészülést is. Ez jelentős mértékben megnehezítette a szövetség feladatát, hogy az 
olimpiára készülő csapat számára minden szükséges feltételt ilyen körülmények között biztosí-
tani tudjon.

A MOB elfogadta a szövetség kérését a kézilabda válogatott egészségügyi stábjának az előzetes 
tervekhez képest történő növelésre. 

MŰUGRÁS

           Célkitűzés         Teljesítés
Kvalifikáltak száma:   4    2 
Pontok száma:    1-3    0
Helyezések száma:   0    0
Érmek száma:    0    0

2009-ben 4 fő olimpiai A kerettagunk volt: Barta Nóra, Kormos Villő, Hajnal András, Mátyás Me-
linda, és 2 fő B kerettagunk Gondos Flóra és Reisinger Zsófia személyében.
Ezekhez a versenyzőkhöz 4 kvalifikációt és 1-3 pontot terveztünk.
Az évek során nem tudott a nemzetközi mezőnnyel fejlődni Hajnal András és az Amerikában ta-
nuló Mátyás Melinda, ezért félidőben kikerültek a keretből. Végül két versenyzőnek sike-rült kva-
lifikációt szereznie.
Barta Nóra számára a célkitűzés a pontszerző 6-8. hely volt. Gerincműtétje utáni visszatéré-se-
kor a versenyeken már látszott, hogy ez az eredmény nehezen kivitelezhető.
A olimpián elaludta a nyakát, a verseny előtti időszakban alig tudott edzeni, így a középdön-tő-
be kerülésre sem számíthattunk igazán. A fizikai állapota minden bizonnyal a teljesítmé-nyét 
behatárolta. Végül a 25. helyen végzett egy rontással.
Gondos Flóra számára a kitűzött cél mindössze az olimpiai kvalifikáció volt. Az olimpián egyen-
letesen ugrott rontás nélkül, így szerezte meg a 22. helyet. Tőle a továbbiakban is fo-lyamatos 
fejlődést várunk.
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A középdöntőről mindössze 15 ponttal maradt le. Teljesítményével elégedettek vagyunk. 20 
éves, fiatal versenyző, felnőtt pályafutása most kezdődik.
Kelemen Ildikó a LEN Műugró Technikai Bizottságának tagja, immár negyedig alkalommal vett 
részt olimpián pontozóként. Ez nagy sportdiplomáciai bravúr, mivel Európában van a legtöbb 
pontozó, innen a legnehezebb bekerülni az olimpiai bírói keretbe. 
Az olimpia előtt és alatt a MOB-al rendszeres volt a kapcsolattartás, minden alkalommal meg-
kapták a szükséges információkat.
Egy-egy alkalommal a MOB iroda segített az adott kérdés megoldásában az olimpia előtt és a 
helyszínen is.
Az olimpia alatt a csapatiroda mindenben azonnali segítséget nyújtott. 
A 2012. évben gazdasági helyzetük a 2011. évihez képest az állami támogatást és saját bevé-
teleleiket is tekintve stabilnak volt mondható. A felkészülési tervekben meghatározott célkitű-
zéseiket, ha csökkentett szakmai programmal is (egy–két tervezett edzőtáborról és felkészülési 
versenyről le kellett mondaniuk), de meg tudták valósítani. Nagy segítséget nyújtott a MOB ve-
zetése azzal, hogy kérésüknek eleget téve előleget tudott biztosítani (saját pénzügyi kerete ter-
hére) és így az olimpiai keret részt tudott venni a tervezett, szakmailag elengedhetetlenül szük-
séges versenyeken. 

ÖKÖLVÍVÁS

           Célkitűzés         Teljesítés
Kvalifikáltak száma:   3-5    3
Pontok száma:    4-6    2
Helyezések száma:   1    1
Érmek száma:    1    0

A londoni olimpián a győzelem/vereség mutatót tekintve válogatottunk 3-3-ra végzett, azaz 
hozta az olimpiai ciklus átlagosnak tekinthető 50%-os értékét. A három versenyzőt felvonul-tató 
magyar kontingens a 25. helyen végzett a rangsorban, amely előrelépés a négy évvel korábbi-
hoz képest, amikor Pekingben öt kvótát szerzett ökölvívóval a negyvenedik helyet érte el a ma-
gyar ökölvívás. 
Az eddigi eredmények és felkészülő csapatban lévő lehetőségek alapján, a közgyűlés által el-
fogadott és az olimpiai felkészítési programban meghatározottak szerint 3-5 versenyző kvalifi-
kálását tervezték, amit 3 fővel teljesítettek. Az eredményességi célkitűzésben 1 érem-mel és 1 
helyezéssel számoltak, amit Bacskai Balázs kiesése kétségessé tett. A kvalifikált ver-senyzők a fel-
készülés alatt mutatott teljesítménye alapján reménykedtünk a tervek betartá-sában. Káté Gyula 
mozgásszervi problémái, valamint Varga Miki „mattsága” miatt az ered-ményességi célkitűzésből 
csak a pontszerzés valósult meg, így a tervezett 4-6 pontból 2 pont realizálódott. 
Harcsa Zoltán a Kispest 19 esztendős reménysége, Szántó Imre tanítványa, egy ötödik helye-
zéssel a legjobb magyar eredményt érte el a Londoni Olimpiai Játékokon. A szingapúri Ifjúsá-

gi Olimpiai Játékokon bronzérmes tinédzser két győzelemmel jelezte Londonban, felért a világ 
elitjének közelébe. A kedvező sorsolás esetén remélt érem ugyan elmaradt, de a ma-gyar ötkari-
kás küldöttség így is gazdagodott olimpiai pontokkal. 
A harmadik olimpiáján szereplő Káté Gyula ezúttal már tudott mérkőzést nyerni, de a legjobb 
nyolc közé jutásért az olasz Vincenzo Mangiacapre megálljt parancsolt neki. Varga Miklós is ren-
delkezett olimpiai tapasztalatokkal még Pekingből, de ezúttal is korai búcsúra kényszerült és is-
mét egy volt szovjet régióból érkező versenyző állította meg. A válogatott egyik legeredménye-
sebb versenyzője, az Európa-bajnok Bacskai Balázs viszont ott sem lehetett Londonban, pedig 
leginkább ő számított éremesélyesnek.
A sportág nemzetközi szövetségeiben 2011. évben lezajlott kongresszusokon soha nem ta-
pasztalt sikert elérve több szakemberünk került különböző funkciókba – erősítve sportdip-lo-
máciánkat – ami a londoni olimpia előtt mindenképp kedvező esemény volt. 
Dr. Csötönyi Sándort AIBA (Nemzetközi Amatőr Ökölvívó Szövetség) VB – tagnak választották 
meg.
A londoni tartózkodás alatt a csapat minden kérését kiemelten kezeltük és teljesítettük. Az el-
szállásolással és a kinti életkörülmények kialakításával igyekeztünk a hazai környezetet megte-
remteni. A jó tapasztalatok ellenére az olimpiai szobaelosztás során nem volt szeren-csés ver-
senyzői apartmanban gyúrói szobát kialakítani. Nagy volt a jövés-menés – mint egy rendelő 
– ami gátolta a megfelelő pihenési lehetőséget.
Az ökölvívás felkészülésében az edzőpartnerek „minősége” igen fontos, jelenleg a magyar me-
zőnyben nem áll rendelkezésünkre megfelelő edzőpartner. Kiemelt feladat, hogy megfe-lelő 
pénzügyi erőforrások megteremtésével nemzetközi szintű edzőpartnerek keresésével-biztosí-
tásával segítsük azokat a versenyzőket a felkészülésben, akiktől a világversenyeken eredményt 
várunk. 
A központi edzőtábor felszerelése elavult a meglévő szerek (zsákok, ütőfalak) rosszak és hiá-nyo-
sak. A modern felkészülés szükségessé teszi a felkészülési időszaknak megfelelő szerek (könnyű 
és nehéz zsákok, ügyességfejlesztő eszközök) beszerzését, használatát. (EGÉSZ ÉV-BEN JELEZTÉK 
- INTÉZKEDÉS NEM TÖRTÉNT)

ÖTTUSA

         Célkitűzés         Teljesítés
Kvalifikált versenyzők   4    4
Pontok száma    8    4
Helyezések száma   2    1
Érmek száma    1    1

A kvalifikáció kiírásakor, mint korábbi olimpiáknál is, az elérhető két-két helyen felül további két 
fiú, és egy harmadik lány kvalifikációt tűzték ki célul. A 2011-es év végére az elérhető két-két he-
lyet megszerezték, a ranglistás helyekből pedig 2012 júniusában újabb két fiú, és egy lány indu-
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lási jogosultságot kaptak eredményeik alapján. Így kvalifikációs célkitűzéseket maradéktalanul 
teljesítették.
Eredményességben az előző év, évek eredményeinek ismeretében, jogosan, magas elváráso-
kat fogalmaztak meg, mind a négy versenyzőnktől pontszerző helyezést vártak el. Csak Ma-rosi 
Ádám bronzérmével lehetünk elégedettek, így előzetes eredményességi célkitűzéseik nem tel-
jesültek.
Marosi Ádám nagyon nehéz, nagyon küzdelmes, szoros versenyben állt helyt. Ilyen verseny-
eredménnyel tíz versenyből hatszor nyerni lehet. Ez a másik négy egyike volt. A cseh ver-senyző 
óriási napot fogott ki, 1024 pontos vívásával nagy lépést tett a győzelem felé. Ez év-ben vívott 
760 körül is. A kínai fiú is élete legjobb versenyét produkálta, így ezen a napon ők ketten voltak 
a mezőny legjobbjai.
Marosi Ádám vívásban megilletődötten kezdett, erősen negatívban. A fele időre egálra fel-zár-
kózott, és a végére 20/15-ös, 880 pontot érő eredményt ért el. A vívás második felében aktí-
vabban, bátrabban, célratörőbben, ennek eredményeképpen eredményesebben ver-senyzett. 
Úszásban nagy küzdéssel, kiváló eredménnyel ért célba. Lovaglás: mestermunka. Profi lovasver-
senyeken lehet ilyen tudatos, hibátlan, koncentrált lovaglást látni. Minden mozdulata a helyén 
volt.
A kombinált előtt a szokásos sűrűségű volt a rajtlista, minimális differenciával, másodpercről má-
sodpercre rajtoltak a versenyzők, minden pillanat, minden lövés helyeket dönthet el. Ke-mény 
küzdelem ígérkezett, a versenyben Svoboda és Cao is jól lőtt, a rajtnál meglévő 9 és 11 mp hát-
rány megmaradt, Ádám feljött mögéjük a harmadik helyre, de előbbre már nem tu-dott jutni. 
Nagy versenyben, nehéz küzdelemben értékes bronzérem.
Kasza Róbert szép emlékekkel jött Londonba, hiszen a 2011-es világkupa döntőt itt nyerte, 
ugyanezen a lovas és futó helyszínen, és szerzett elsőként kvalifikációt.
Nehéz éve volt, nyerte a hazai idény nyitó versenyt, majd az első világkupa helyett március-ban, 
egy térdműtét következett. Az operációt követően május végére lett teljes mértékben terhelhe-
tő és kezdett versenyezni, ezüstérmes lett az Európa-bajnokságon és a Kreml Kupán is.
Vívásban nagyon jól kezdett, igazolva, hogy a mezőny egyik legtechnikásabb vívója. A ver-seny 
második felében néhány vereséget szenvedett, melyek között volt vitatható ítélet is, amiket nem 
tudott feldolgozni, elvesztette magabiztosságát, határozatlanná vált. 880 ponttal végzett. Úszás-
ban nagyon jól küzdött és kiváló eredményt ért el. Lovaglásban hibátlan, profi mestermunka. 
Mindkét lovasunk teljesítményét csak felsőfokon lehet dicsérni. Kombináltban Marosi előtt in-
dult, nehéz pozícióból, jó futással a pontszerző hely esélyével. Robi jó lövő, itt ez kevésbé mutat-
kozott, a harmadik sorozatában hibázott, egyre hátrébb került, a futásban is gyengébben telje-
sített. Némi magyarázat a gyengébb kombájn teljesítményre, hogy futás utánra felvizesedett az 
operált térde, hazaérkezése után a Sportkórházban féldecinyi vizet kellett leszívatni. 12. helye a 
vártnál gyengébb.

A lányoktól az elmúlt évi eredményes szereplés és magabiztos kvalifikáció után jó szereplést 
vártunk. Mindketten nagyon fiatalok, Saci még javában junior korú. 

Tóth Adrienn technikás, jó vívó, ennek megfelelően remekül kezdett és folyamatosan az élen 
volt a későbbi vívószám győztessel felváltva. Az utolsó 3 fordulóig őrizte jó pozícióját, az utolsó 
3 asszóját elvesztette. 976 pontja ezzel együtt jó teljesítmény. Úszásban nagyon jó idővel az ösz-
szetett verseny élére került, így lovaglásban utolsó induló lett. Lova az első ka-nyarban jól mu-
tatkozott, egy lengyel versenyzővel két veréssel és némi idő túllépéssel ment végig. Adrienn jól 
melegített, majd bizonytalan, határozatlan lovaglással 5 veréssel fejezte be a pályát. Visszaesett 
az 5. helyre. Nagyon szoros rajtidők mellett sorakoztak mögötte az indulók, futásban az egyre re-
ménytelenebb pozícióban többen megelőzték, a 20. helyen ért célba, távol az elvárásoktól.
Kovács Sarolta térdpanaszai miatt visszalépésre kényszerült az első világkupán. Az olimpiát kö-
vetően olyan meniscus sérülése jelentkezett, amit azonnal operálni kellett. 
Gyengén kezdett vívásban és egyre inkább bemerevedett pszichésen, fizikailag, technikailag. 
Nem tudott váltani, szenvedett, egyre kevesebb hittel versenyzett. 664 pontja magyarázha-tat-
lan. Nagy elkeseredettsége dacára nagyon jól úszott, nyerte a számot, mégpedig olimpiai csúcs-
csal. Lovaglásban ügyesen ment az utolsó előtti ugrásig, itt nem teljesen tiszta pozícióból ugrott 
el a ló, nem tudta kiülni, leesett, az eséstől megzavarodott és újból megugrotta a már teljesített 
utolsó előtti ugrást, amiért kizárás járt. A kombájnban mindenkitől távol, a mezőny végén ért 
célba a 33. helyen.
Két nagyon fiatal lányversenyzővel indultunk, akik talán még nem tudták igazán kezelni az OLIM-
PIÁT. Rió előttük van, lesz idő tapasztalatszerzésre, megerősödésre, fejlődésre. Bízzunk bennük!
Nemzetközi versenybíróink rendszeresen kapnak meghívást a nagy világversenyekre, az olimpi-
án Szatmári László működött közre.
A MOB-bal való kapcsolatuk nagyon jó, rugalmas és szinte minden napos volt. Az év első fe-lé-
ben jelentkező financiális nehézségekben több alkalommal kaptak segítséget, és így a fel-ké-
szülés és a versenyeztetésben szükséges pénzügyi lehetőségek biztosítottak voltak, a prog-ra-
mot végre tudták hajtani. Az olimpián az iroda minden kérdésben rendelkezésükre állt, minden 
segítséget megkaptak. 

SPORTLÖVÉSZET

           Célkitűzés         Teljesítés
Kvalifikáltak száma:   7-8    3
Pontok száma:    8-9    3
Helyezések száma:   3    3
Érmek száma:    1-2    0

A sportág kvalifikációs rendszerén lehet vitatkozni, vannak érvek mellette, vannak érvek el-lene, 
egy biztos: költséges, ha kvótát akarunk szerezni, mert sok a tengerentúli helyszín és a részvétel 
költségei egyre emelkednek.
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Koronglövészet: esélyünk volt két kvóta megszerzésére. Ez csak Bognár Richárdnak férfi dup-
latrapban sikerült. Igaly Diánának női skeetben és a másik várt kvóta Gerebics Rolandtól a férfi 
duplatrap versenyszámban nem sikerült. 
Puskás versenyszámok: két kvóta megszerzése volt a cél. Egyet Sidi Péter 2010-ben VB arany 
érmével biztosított, míg a további kvótát megszerezni a 2012-es légfegyveres EB-n nem sikerült.
Pisztolyos versenyszámok: két kvótát terveztünk elérni, elsősorban női pisztolyban. Itt is csak 
egy kvótát sikerült elérnünk. Csonka Zsófia VK. V. helyével női sportpisztollyal, míg a második 
megszerzésére itt is már csak légpisztollyal az EB-n lett volna lehetőség, de sajnos nem sikerült, 
minimális különbséggel maradt le róla Nemes Adrienn. 

Ez a három kvóta azt jelentette a sportág olimpiai részvételi szabályai szerint, hogy verseny-ző-
ink indulási jogot szereztek azokban a versenyszámokban, ahol előzetesen teljesítették a neve-
zési szintet. Jelen esetben ez Csonka Zsófia részéről kettő, Sidi Péternél három, míg Bognár Ri-
chárdnál egy versenyszámot jelentett. Így versenyzőink összesen hat versenyszám-ban állhattak 
rajthoz Londonban.  
Célkitűzésünk 1 érem és 5 -6 pont elérése volt az olimpián.
Az elért eredmény három VI. hely, 3 pont, amit Csonka Zsófia sportpisztoly 30+30 lövéses ver-
senyszámban, Bognár Richárd a duplatrap versenyszámban és Sidi Péter a szabadpuska 120 lö-
véses összetett versenyszámban ért el.

Sidi Péter
légpuska 60 lövés, 594 köregységgel 13. helyezés. 
A második sorozatában váratlanul két 9,9 tizedes találata is volt 3 lövésen belül. Mivel így már az 
elején 3 hibája lett, ez megbontotta az addigi jó ritmusát és programváltásra kényszerült, mely 
nem sikerült maradéktalanul.
sportpuska fekvő versenyszámban 595 + a szétlövésben 50,0 köregységgel 11.
Az idei évben ennél csak egyszer lőtt jobbat. Némileg szerencse kérdése is és szomorú dolog a 
szétlövésben kiesni a fináléból.
sportpuska 3x40 lövéses összetett versenyszám: 1168 + 101,0 köregységgel VI., 1 pont.
A döntőbe négyes szétlövésen keresztül vezetett az út, melyből egyedüliként jutott tovább. 
Az alap eredményéről ismételten elmondható, hogy megint számos olyan lövése volt, 9.9, 
amely már csak szerencse kérdése, hogy nem 10-es találat Versenyzését nehezítette, hogy a 
verseny előtti napon kiderült, puskájának egyik alkatrésze eltűnt, így kölcsön darabbal volt 
kénytelen lőni.
Éremesélyesként érkezett Londonba. Az idei eredményei alapján légpuskában is döntőbe vár-
tuk, melyről szétlövést követően maradt le. Összességében elmaradt a teljesítménye a tervezett 
eredményektől. Ez nyilvánvalóan több tényező következménye. Hiba lenne azonban kizárólag a 
külső körülményekre visszavezetni az okokat.

Csonka Zsófia
A légpisztolyos versenyben a 34. lövésig biztos döntős – az 1-6.hely között – állt, a felgyorsí-
tott tempóval és a 381-es végeredménnyel a 16. helyen fejezte be a versenyt. Az előzetes célki-
tűzéseket a verseny során részben sikerült megvalósítani, habár a döntőbe kerülés el-maradt, de 
a 381 körös eredménnyel élete addigi legjobb olimpiai helyezésével zárta a lég-pisztolyos ver-
senyszámot.
Sportpisztoly versenyszámban 584 + 200,0 = 784 köregységgel 6. helyezést ért el. 
Zsófi a légfegyveres versenyszámában mutatott magabiztos versenyzését sikerrel meg tudta va-
lósítani immár a 25 méteres versenyszámának teljes terjedelmében, mellyel 6. helyen döntőbe 
is került. Jó esélye volt akár még a dobogóra lépésre is, mivel a döntőbe 2. helyen bejutott ver-
senyző is mindössze 2 körrel volt előtte. Ez sajnos nem sikerült, de ettől függet-lenül is döntős 
helyét megtartva pályafutása 3. olimpiáján így is élete eddigi legjobb olimpiai helyezését érte el. 

Bognár Richárd
Az alapversenyben elért 137 korongos találati eredménye megfelel az idei Világkupákon, illet-
ve az Európa-bajnokságon mutatott formájának. Ez az eredmény azonban így is bravú-rosnak 
mondható, mivel az erős széllel nem bírt többek között korábbi olimpiai bajnok és sok más, ná-
lánál jobb eredményekkel rendelkező ellenfele.

A versenyzőknek nem tettek jót az olimpia évében történt klubváltások. A felkészülésünket a 
központi és egyesületi munka ötvözete jellemezte már hosszú évek óta. Az elmúlt években na-
gyon szoros együttműködés folyt a szakmai munkában a szövetségi kapitányok, versenyzők és 
az egyesületi edzők között. Együttműködve segítették a kvótaesélyes versenyzők, majd a kiuta-
zó olimpikonok felkészülését, versenyzését. Megbomlott az addigi évek során kialakult össz-
hang, egyetértés. Megszűnt a tisztelet az elismerés és bizalom több esetben. Kialakult, majd rö-
vid működés után szétesett és átalakult egy a legeredményesebb versenyzőket tömörítő klub. 
Egyszóval voltak problémák a közvetlen felkészülés folyamatában, melyeket mederbe kellett te-
relni, lehetőség szerint az erővonalakat a jó szereplés érdekében a minél jobb irányba kellett irá-
nyítani. 

Az olimpia felkészülésüket az állandó pénzhiány nagyban befolyásolta. A pénzek ütemezése a 
kvótaszerzés éveiben (2010-2011) számukra kedvezőtlenül alakult. A pénzek ütemezése miatt a 
versenyekre való kiutazás létszáma, a felkészülés menete nem volt mindig előre ter-vezhető. Eb-
ben az évben is a szövetségek az olimpiai kiutazás előtti hetekben kapták meg az aláírt szerző-
désben rögzített az olimpiai felkészüléshez szükséges támogatásokat, az olimpiai műhelytámo-
gatást az egyesületek még nem kapták meg. 
A MOB látva, érezve a gondokat ebben az évben bevezette az előleg rendszert, melyet indo-
kolt esetben, kérelem alapján, a szerződésekben leírt összegből folyósított a szövetségnek. Így 
tudták megoldani a felkészüléssel kapcsolatos edzőtáborokat, nemzetközi versenyeket.
Saját bevételeiket is a felkészülés szolgálatába kellett állítani.



34 35

SÚLYEMELÉS

           Célkitűzés         Teljesítés
Kvalifikáltak száma:   5    1 
Pontok száma:    0-2    0
Helyezések száma:   0-1    0
Érmek száma:    0    0

A kvalifikációs célkitűzések 2009. évben: két nő és három férfiversenyző részére kvóta meg-szer-
zése. A kvalifikációs antalyai 2010. évi Világbajnokságon a férfiak gyengén szerepeltek, így az ő 
esélyük a három hely megszerzésére nem lett reális. A nők jól teljesítettek, két fő kijutása volt 
az elvárás a 2011. évi párizsi Világbajnokság után. Sajnos sérülés miatt elszállt a nőknél 2 kvótá-
ra a lehetőség. A férfiaknak és a nőknek is 2012. évi antalyai kvalifikációs Eu-rópa-bajnokságon a 
megszerezhető egy-egy kvóta maradt a reális esély. A nőknél sajnálatos kiesés miatt nem sike-
rült a kvótaszerzés, a férfiak tudtak élni a lehetőséggel és megszerezték a kvótát.
A súlyemelő sportban egy magyar versenyző képviselte hazánkat a nagyon erős nemzetközi 
mezőnyben, Nagy Péter +105 kg súlycsoportban. Az előző négy év statisztikája alapján Nagy 
Péter egyéni csúcsával a nyolcadik pontszerző helyezésre volt esélyes. A Londoni játékokon a 
+105 kg súlycsoportban az utóbbi olimpiákhoz képest nagyon erős mezőnyt neveztek, 20 ver-
senyző 17 országból! Nagy Péter egyéni csúcsa is kevés volt most a nyolcba kerüléshez, ebben a 
nagyon erős mezőnyben négy jó gyakorlattal, magabiztos versenyzéssel a 11. helye-zést érte el. 
Az olimpián nyolc magyar versenybíró kiküldésére kapott lehetőséget az MSSZ. Szerencsés lett 
volna a szövetség véleménye alapján, ha a szövetség elnökének a kiutazását biztosította volna a 
MOB sportdiplomáciai meggondolásból. 
A MOB munkatársai igyekeztek mindenben a szövetség segítségére lenni lehetőségeikhez ké-
pest maximálisan. Felvilágosítást, eligazítást, útmutatást adtak minden szükséges momen-tum-
hoz, mely az olimpiai felkészülést és részvételt szolgálta. A kint tartózkodás ideje alatt minden 
zökkenőmentes volt, köszönhetően a magyar csapatvezetésnek és a helyi szervezők-nek! A ma-
gyar csapatvezetés mindig szolgálatkészen segítette a sportolók és edzők munkáját (gyúró, or-
vos, szabadidő eltöltés terén).

SZINKRONÚSZÁS

        Célkitűzés         Teljesítés
Kvalifikáltak száma:   3    2
Pontok száma:    0    0
Helyezések száma:   0    0
Érmek száma:    0    0

Az Olimpiai Felkészülési Programban foglaltak szerint, melyben a négyéves munka végén a cél 
az olimpiára való sikeres kvalifikáció volt, teljesült.
Az Olimpiai Felkészülési Programban meghatározott cél, az olimpiai kvalifikáció teljesült. Az 
Olimpiai Játékokon párosunk – javítva a kvalifikációs helyezésén – a 21. helyen végzett. Fi-gye-
lembe véve sportolóink életkorát, az eredmény kiváló, az igazolta a felkészítő edző szak-mai 
koncepcióját.
Czékus Eszter és Kiss Szofi 17 évesen kvalifikált az olimpiára. Ez korábban sportágukban sen-ki-
nek nem sikerült. Az olimpián három nemzet párosát utasították maguk mögé. a sportág jel-
legéből fakadóan ez nem az olimpia két versenynapján mutatott teljesítményük eredmé-nye, 
hanem az ezt megelőző négyéves munkavégzésüké, korosztályos részeredményeiké, karrierépí-
tésüké.
Masszőr alkalmazására nem volt lehetőség. Versenyeikre sem orvos, sem masszőr nem kísérte el 
őket. A sportolók pszichológus segítségét a felkészülés során nem vették igénybe.
A sportág a felkészülés időszakában egyaránt erőfeszítéseket tett mind a hazai, mind pedig a 
nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésére.
Szakmai felkészülésünket befolyásolták pénzügyi gondok. Három nemzetközi felkészülési ver-
senyre (Japán, Olaszország, Singapore) nem jutottak el. A szövetségi kapitány hónapos fizetésel-
maradással végezte munkáját.

TENISZ

           Célkitűzés         Teljesítés
Kvalifikáltak száma:   4    2
Pontok száma:    0-1    0
Helyezések száma:   0-1    0
Érmek száma:    0    0

A londoni olimpiára a 2012. június 11-én hivatalos ranglista alapján kerültek fel a játékosok az 
egyéni és a páros táblára és a ranglista készítésénél a legutolsó 52 hét versenyeinek rang-lista 
pontjait vették figyelembe. 
Az Olimpiai Játékokra esélyes versenyzőink folyamatosan vettek részt a nemzetközi verse-nye-
ken, hogy minél kedvezőbb helyre kerüljenek a ranglistán. 
A nőknél reálisnak tűnt, hogy egyéniben a világranglistán elfoglalt helyezésük alapján két-há-
rom játékos is, míg párosban egy pár is közvetlenül bekerülhet az olimpia résztvevői közé. 
A férfiaknál egyéniben egy és párosban is egy pár esetleg a Nemzetközi Tenisz Szövetség meg-
hívásával kerülhet az olimpiai részvevők közé.
Végül az Olimpián 2 magyar versenyző vett részt, Babos Tímea és Szávay Ágnes. Csapatveze-tő 
Temesvári Andrea volt.
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TORNA

           Célkitűzés         Teljesítés
Kvalifikáltak száma:   12    3
Pontok száma:    8-5    7
Helyezések száma:   2    1
Érmek száma:    1    1

Két fő férfi versenyző kvalifikálta magát az olimpiára. Lólengésben első és nyolcadik hellyel az 
eredményességi és olimpiai pontszerzés terén is teljesítették a kitűzött célokat.
Nőknél csapat eredményben a 16. helyet célozták meg, melynek realitásától nem is tértek na-
gyon el. 2011-ben a tokiói világbajnokságon a 20. helyen végzett a női válogatott, ahová sajnos 
az egyik válogatott tornászunk nem vállalta a kiutazást. Teljes válogatottal 16-17. hely reálisan 
elérhető lett volna. A közgyűlésen elfogadott felkészülési programmal összhangban így az 1 fő 
olimpikon részvételét tudták teljesíteni.  
Berki Krisztián olimpiai célkitűzése, lovon a döntőbekerülés és ott érmes helyezés elérése. Ehhez 
az eredményhez egy 6,9 kiinduló-pontszámú gyakorlatot kellett a legjobb kivitellel megcsinál-
nia. Ez sikerült és 16.066-os pontszámmal olimpiai bajnok lett. 
Hidvégi Viddel szemben az elvárás lovon a fináléba kerülés volt. Az elvárásnak megfelelt. A ló-
lengés fináléjában rontott így 14.300-as pontszámmal „csak” a nyolcadik helyen végzett.   
Böczögő Dorina az elmúlt évek tapasztalatai alapján csapatversenyből tudott fináléba kerül-ni. 
A csapattársakkal való közös edzése és versenyzése olyan erőt és önbizalmat ad számára, ami 
nélkül rosszabb teljesítményt tud produkálni. Elsősorban mentális okok miatt szerepelt gyen-
gébben.  
Anyagi, pénzügyi gondok a közvetlen felkészülést nem befolyásolták, mivel minden anyagi jel-
legű kérésüket - ami szakmailag indokolt volt - a Torna Szövetség megoldotta. A Magyar Olimpi-
ai Bizottság az állami forrás rendelkezésre állásáig, saját bevételeiből, ill. tartalékaiból finanszíroz-
ta a felkészülést a sportszakmailag szükséges ütemezésben.   

TRIATLON

        Célkitűzés         Teljesítés
Kvalifikáltak száma:   4    1
Pontok száma:    0    0
Helyezések száma:   0    0
Érmek száma:    0    0

Az olimpiai kvalifikáció megkezdésekor alapvető célkitűzésük az volt, hogy a sportág a lon-do-
ni olimpiára mindenképpen kvalifikáljon versenyzőt. Minimum egy férfi és egy női ver-senyző 

Szávayt tehát nem csak a gerincsérülése (fáradásos csigolyatörés és elmozdulás) hátráltatta, ha-
nem az is, hogy a felkészüléséből hiányoztak a sorozatversenyek.
A fentiek miatt a szokásosnál kicsit feszültebb volt, hiszen a sérülése miatt az Olimpia előtt töb-
ben is megkérdőjelezték indulásának jogosságát, és talán ő maga sem volt biztos abban, hogy 
milyen teljesítményt tud majd nyújtani.
Minden nehézség ellenére a csapatvezető beszámolója szerint jó, közepes teljesítményt nyúj-
tott, ami csak azért nem volt elég az első fordulóban a győzelemhez, mert az ellenfele önmagá-
hoz képest kiemelkedően játszott. 

Babos Tímea jó formában és önbizalommal tele érkezett meg Londonba. Tímea életében elő-
ször komoly WTA tornákon indulhatott az Olimpiát megelőzően, és ez mind lelkileg, mind pedig 
fizikailag, technikailag nagy előnyt jelentett.
A sorsolása igen kedvezőtlen volt, hiszen már az első kanyarban Voskoboevat kapta. A kazah 
lány 2002 óta profi, 60. hely körül van a világranglistán, de aki ismeri a mezőnyt és az ered-mé-
nyeket, az tudta, hogy nem könnyű ellenfél. Nagyon laposan és erősen játszik, amivel sokszor 
nála előrébb rangsorolt játékosokat is meglep, megver.
Timi nagyon szépen, nyugodtan játszott. Taktikus és erőteljes játékkal 6-4, 6-2re nyert, ami na-
gyon jó eredmény.
A második fordulóban egy jelenlegi sztár volt Timi ellenfele, Angelique Kerber 7. kiemelt volt a 
táblán.
Ennek ellenére Timi nem ijedt meg, saját stílusában játszott, agresszíven támadott. A rutinta-lan-
ságának és annak köszönhetően, hogy még keveset játszott ilyen kaliberű versenyzőkkel sokat 
hibázott – nem volt hozzászokva, hogy „nyerő” ütéseit is visszaadja valaki.
A meccs eredménye egyhangú vereséget tükröz (6-1, 6-1), de például Timi 21 nyerőt ütött, míg 
Kerber csak 17-et. A rutin döntött, Kerber ki nem kényszerített hibáinak száma kevesebb mint a 
negyede volt Timiének, ezért alakult így az eredmény.

A páros meccs előzményei sajnos nem alakultak jól. Babos és Szávay életükben először ját-szot-
tak együtt.
Ellenfelük (Lucie Hradecka, Andrea Hlavackova) a világ egyik legjobb párosa volt, akik ráadá-sul 
az olimpiát megelőzően a wimbledoni bajnokságban döntőt játszottak.
Ennek ellenére a lányok jól játszottak, nagyon bizonyítani akartak és megmutatni, hogy nem vé-
letlenül vannak ott és dicséret illeti őket. Az eredményen is látszik a küzdelem, 6-1, 6-7 (7-5), 6-2-
re kaptak ki, ami nagyon jó eredmény egy ilyen komoly párostól. Megjegyezzük, hogy a csehek 
csak a döntőben kaptak ki a Williams-Williams párostól, ott is csak 6-4, 6-4re!
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a 200m férfi mellúszásban világcsúccsal utoljára 1992-es barcelonai olimpián Mike Barrowman 
tudott nyeri.

1./ Csúcsözön a londoni olimpián
Az amerikai úszók vitték el a világcsúcsokban a pálmát – 5 világcsúccsal, a kínaiaknak 2, míg a 
magyaroknak és a dél-afrikaiaknak 1-1 világcsúcs „jutott”. Az Európa-csúcsok szempontjából ösz-
szesen két rekord született, érdekesség, hogy mindkettő a 200m mellúszásban. Az egyiket a mi 
Gyurta Dánielünk jegyzi, míg a másik rekorder az oro-szok üdvöskéje Julia Efimova.

2./ A Londonban elért magyar rekordok értéke:
9 országos felnőtt rekordot javítottak versenyzőink Londonban, ebből Gyurta Dániel 4x (100m 
mellúszásban 3x, 200m mellúszásban 1x); Cseh László 100m hátúszásban 2x; míg Kapás Bog-
lárka 800m gyorsúszásban 1x. Ezen kívül két váltó rekord is szüle-tett a férfiaknál. A 4x100m ve-
gyesúszó váltóban a Cseh László, Gyurta Dániel, Pulai Bence és Kozma Dominik összeállítású né-
gyes délelőtt és délután is átírta a felnőtt magyar csúcsot. 
 
3./ A magyar úszósport az éremtáblázaton az előkelő 6. helyen végzett.
A sportág legjobbjainak helye az Olimpiai mezőnyben – versenyzőink egyéni teljesít-ményeinek 
általános értékelése:

Gyorsúszás
a./ 50m gyorsúszás
 Takács Krisztián 12. helye sajnos visszaesést jelentett a 2011. évi Shaghai-i VB 6. helye után.
A hölgyeknél Dara Esztert a váltóban való jobb szereplés érdekében visszalép-tették.

b./ 100m gyorsúszás
Kozma Dominik a váltó sikeres szereplése érdekében ebben a számban nem állt rajthoz.
 A hölgyeknél Dara Eszter – bár megjavította élete legjobbját – ez csak 23. helyhez volt elég.

c./ 200m gyorsúszás
 Kozma Dominik e számban kétszer is egyéni rekordot javítva a 10. helyen je-gyezte magát a 
középdöntő után.
A nőknél Mutina Ágnes messze elmaradva legjobbjától a 22. helyen zárta ezt a versenyt.
 Amíg a 4x200m-es gyorsúszó váltóban a férfiak nagy küzdelemben vívták ki az Olimpiai dön-
tős részvételt, ahol a nyolcadik helyen zártak, addig a hölgyeknél nagy csalódást okozva – a 
Pekingi Olimpia 6. helyezett, Európa-bajnokságokon arany és ezüstérmes váltónk – nem ke-
rült a döntőbe. Ennek okát Mutina Ág-nes és Verrasztó Evelyn gyengébb teljesítménye.

d./ 400m gyorsúszás
 Kis Gergő 6. helyezésével dicséretre méltó, bár az előfutamban jobban teljesí-tett, mint a 
döntőben.

részvételét tervezték. Ezen az elnökség akkor sem változtatott, tanulva az elmúlt kva-lifikációk 
tapasztalataiból, amikor komoly esély mutatkozott a 2 női, 2 férfi kvóta megszerzé-sére. 
A végül egyetlen megszerzett kvóta azt jelenti, hogy céljaikat csak részben sikerült elérni. 
Kovács Zsófia 2011-ben U23-as VB ezüstérmet szerzett olyan teljesítménnyel, mellyel, egy évvel az 
Olimpia előtt joggal reménykedtek benne, hogy az eddigi legjobb triatlonos olimpiai szereplést (Edö-
csény Nóra 19. hely – Sydney) meg tudja javítani. Ehhez úszásban minden-képpen előre kellett volna 
lépnie, de elsősorban kerékpáron megmutatkozott hiányosságait kellett volna megszüntetni. Utóbbi 
nem is elsősorban fizikai hiányosság, hanem elsősorban taktikai, technikai jellegű, mely abból adódik, 
hogy gyakorlatilag egész pályafutása alatt egyedül edzett, azaz a csapatban való kerékpározás képes-
ségei hagynak maga után kívánni valót. Az olimpiai úszóeredménye sajnos papírformának tekinthe-
tő, és innentől kezdve kény-szerpályán mozgott. Egy erőn felüli kerékpározásra volt kárhoztatva, mely 
a fokozott fizikai igénybevétel mellett, a vizes útburkolattal és Zsófi technikai hiányosságaival kiegé-
szülve ma-gában hordozta a bukás fokozott kockázatát. Ez sajnos be is következett, innentől a pszi-
chés tényezők domináltak, azaz a további teljesítménye nem értékelhető 100%-os erőbedobás-ként, 
így messzemenő következtetés nem is szabad belőlük levonni. 
Az olimpiai felkészülés alatt a MOB a rendszeresen és pontosan folyósított ösztöndíjakkal jelen-
tősen hozzájárult a versenyzők és a felkészítő szakemberek nyugodt munkájához.
A MOB által szervezett illetve támogatott felvilágosító programok segítettek a tiszta, dop-ping-
mentes felkészülésben és versenyzésben. A sportegészségügyi háttér megfelelő volt, amikor se-
gítségre volt szükség, mindig számíthattak gyors intézkedésre.
A verseny előtt és után rendszeresen konzultáltak a napi tennivalókról és szakmai vonatko-zású 
eseményekről.

ÚSZÁS

               Célkitűzés        Teljesítés
Kvalifikáltak száma:   30-35    31
Pontok száma:    23-25    21
Helyezések száma:     4-8      7
Érmek száma:      2 - 3      2

A magyar úszócsapat 31 versenyzője teljesítette a kvalifikációs szinteket. Már az induláskor is-
mert volt, hogy a váltókra nevezhető tartalékversenyzők miatt lesznek olyan úszók, akik csak „né-
zőként” vehetnek részt az ötkarikás játékokon (7 versenyző). Természetesen ezeket a versenyző-
ket is folyamatos edzésben kellett tartani, hogy bármikor bevethetők legyenek. Ehhez a nagy 
létszámhoz végül is az utolsó pillanatokban, de megkapták a megfelelő edzői létszámot, így 
minden versenyző szakmai irányítása az olimpia alatt megfelelő volt.
Az egész világ megcsodálta Gyurta Dániel fantasztikus világcsúcsát a 200m férfi mellúszás-ban, 
amely egyben olimpiai-, Európa- és világrekord volt! Különösen növelte világcsúcsának érté-
két, hogy a „rongyos forradalom” után mindez a világcsúcs nem csodadresszben szüle-tett és 
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őt felkészítő edzői teamet is (Széles Sándor mester-edző, Kovácshegyi Ferenc mesteredző, 
Virth Balázs szakedző). Molnár Ákos egy másodperccel elmaradva kvalifikációs idejétől a 20. 
helyen végzett.
 Sztankovics Anna ebben a versenyszámban megközelítette élete legjobbját, a számára bű-
vös 2:30-on belül teljesített és ez a 29. helyezést eredményezet.

Hátúszás
a./ 100m hátúszás
 Bohus Richárd az idén feltűnt fiatal tehetséges békéscsabai versenyző nem sokkal elmarad-
va egyéni legjobbjától, 22. helyezést érte el. Részvétele tapasz-talat szerzés szempontjából 
nagy jelentőségű lehet a jövőre nézve.
 Povázsay Eszter sajnálatos itthoni balesete miatt elmaradva legjobb teljesít-ményétől, a 37. 
helyen végzett.

b./ 200m hátúszás
Balog Gábor, aki az előfutamból élete legjobbjával került középdöntőbe, saj-nos ezt az úszást 
nem sikerül megismételnie délután, de így is dicséretes a 11. helyezése. Bernek Péter, Ifjúsági 
Olimpiai Bajnokunk sajnos nem tudta megis-mételni a debreceni Európa-bajnokságon elért 
idejét, amivel döntős lehetett volna, így 12. helyen végzett.
Szekeres Dorina szereplése mélyen a várakozás alatt sikerült, 35. helyre volt elegendő az ideje.

Vegyesúszás
a./ 200m vegyesúszás
Cseh László textiles egyéni rekordját megjavítva óriási küzdelemben bronzér-met szerzett, 
mely az előzetes sajnálatos teljesítménye után nagy lelkierőt mutat. Nagyon mély gödörből 
fölállva, nagy hajrával biztosította magának a bronzérmet. Verrasztó Dávid 35. helye egyik 
legnagyobb csalódást jelentette számomra. 
Hosszú Katinka a fent említett túlvállalása okán a döntőben összeomlott, min-dez a 8. helyre 
volt elegendő. Verrasztó Evelyn sajnos megismételte a pekingi 9. helyét, nem tudott előbb-
re lépni.

b./ 400m vegyesúszás
Cseh László a rossz taktikázás legszebb példáját mutatta, Michael Phelps-el a befejező 100m-
es gyorsúszásban lötyögtek; éles versenyben bármikor csak gyorson 2-3 másodperccel is ké-
pes jobb időre. Így teljesítménye a 9. helyre volt elég. Verrasztó Dávid 22. helye a várakozá-
son alulmaradt.
Hosszú Katinka kitűnő tavaszi eredménye nagyon bíztató volt; sajnos a 3. mak-rociklusban 
bejött az, amit Katinkának még az úszó év elején elmondtam, hogy sajnos az amerikai edzők 
a számukra komoly ellenfelet jelentő versenyzők fel-készítésében kimutathatóan az elmúlt 
évtizedekben nem jeleskedtek. Utólag Katinka belátta igazamat. Jakabos Zsuzsanna az elő-

 Risztov Éva és Kapás Boglárka teljesítménye nem volt elég a döntőbe jutásra (16. és 17. he-
lyen végeztek)

e./ 1500/800m gyorsúszás
 Kis Gergő messze elmaradt a várakozástól, nem tudta megismételni előző évi VB 3. helyét, 
melynek első sorban pszichés okai lehettek. Ugyanakkor Gyurta Gergely megjavítva élete 
legjobb idejét és a 12. helyen végzett.
 A nőknél Kapás Boglárka mind az előfutamban, mint a döntőben kitűnő ver-senyzéssel, or-
szágos csúccsal az előkelő 6. helyen végzett. Risztov Éva 13. he-lye nem okozott csalódást, 
mivel mentálisan és fizikálisan a 10km-es távra ké-szült.

Pillangóúszás
a./ 100m pillangóúszás
 Pulai Bence egyéni legjobb idejével a középdöntő 14. helyén végzett. Fiatal kora és teljesít-
ménye mindenképpen figyelemre méltó.
 A nőknél Szilágyi Liliána az Ifi EB-n elért kitűnő idejét nem tudta megközelíte-ni, így 34. he-
lyen végzett. Részvétele azonban nagy jelentőséggel bír a jövőre nézve. 

b./ 200m pillangóúszás
 Cseh László a 400m vegyesúszásból való kiesése másnapján nem tudta meg-ismételni a Pe-
kingi Olimpián elért fantasztikus bravúrját, így a középdöntőben a 12. helyen végzett. Biczó 
Bence a táv második felén visszaesett és a 9. he-lyen zárta a versenyt.
 A hölgyeknél Jakabos Zsuzsanna megközelítette a középdöntőben élete leg-jobbját; sajnos 
azonban a döntőben nem tudta felülmúlni önmagát, így 7. he-lyen zárt. Hosszú Katinka túl-
vállalva önmagát (egy nap alatt 200m vegyes úszás, 200m pillangóúszás) nem tudott döntő-
be kerülni, csak a 9. helyre volt elegendő az ereje.

Mellúszás
a./ 100m mellúszás
 Gyurta Dani 4. helyen végzett; minden rajthoz állásánál új országos csúcsot úszva. A dön-
tőben elért idejével 4 század másodperccel marad el a bronz-éremtől. Itt szeretném meg-
említeni, hogy a világsajtót körbe járta a győztes Cameron Van der Burgh víz alatti felvéte-
le, melyben látszik, hogy a rajt és for-duló után a megengedett egy delfin lábtempó helyett 
szabálytalanul több tempót is tett, és így úszott világrekordot. 
 Sztankovics Anna egyéni rekordjától nem sokkal elmaradva a 31. helyen vég-zett, de az ő 
szereplése nem okozott csalódást, mivel, hasonlóan Szilágyi Liliá-nához, az ifi EB volt a fő ver-
senye ebben az évben, ahol csodálatosan helyt állt.

b./ 200m mellúszás
 Gyurta Dániel minden elismerést megérdemlő idejével világ-, Olimpiai-, Euró-pa- és orszá-
gos csúcsot jegyzett. Fizikális és mentális hozzáállása példamutató, valamint dicséret illeti az 
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A 2011. évi VB-n nem sikerült kvalifikációt szerezni. A setubali olimpiai kvalifikációs verse-nyen 
Risztov Éva és Olasz Anna, Gercsák Csaba és Gyurta Gergely indult.
A versenyszabályzat értelmében nemzetenként és nemenként csak 1 fő szerezhetett kvalifi-ká-
ciós jogot. Risztov Éva remek időeredménnyel a dobogó 2. fokára állhatott fel, biztosítva ezzel 
a 400 és 800 m gyors mellett itt is a kvalifikációs helyét. Olasz Anna az előkelő harmadik helyet 
szerezte meg, megelőzve több olyan sportolót, akik mögötte végeztek – de mégis kvalifikációs 
jogot szereztek. 
A férfiak viadalában az erős nemzetközi mezőnyben Gercsák Csaba a 14. helyen ért célba, mely 
elegendőnek bizonyult a kvalifikáció megszerzéséhez. Gyurta Gergely 26. helyen vég-zett.

Risztov Éva a hölgyek maraton 10km-es távján kitűnő taktikán választva, fantasztikus hajrával az 
iszonyúan tömör mezőnyben aranyérmet szerzett. Kitűnő választás volt, amikor a floridai edző-
táborban, valamint a hódmezővásárhelyi edzőtáborokban Széles Sándor mesteredzővel és edző 
kollégáival (Kovácshegyi Ferenc és Virth Balázs) a hasonló feladatokra készülő Gyurta Gergővel 
edző párt alakítva készült fel az olimpiára. Az Olimpián Kovácshegyi Ferenc segítette a verseny-
zésben. A csapat orvosa Dr. Kausz István is végig jelen volt Éva úszása so-rán.
Ezúton említeném meg, hogy a maraton 10 km-en nem tartanak nyilván rekordokat, de min-
denképpen ide kívánkozik, hogy Risztov Éva 1.57:38,2-es időeredménye.

A férfiak  mezőnyében Gercsák Csaba sokáig a 10-13. helyen úszott, s még az utolsó körnél is 13. 
helyen fordult a hajrá ellenére csak a 18. helyet sikerült megszereznie. Összességében az igen 
erős nemzetközi mezőnyben jól teljesített.

VITORLÁZÁS

          Célkitűzés         Teljesítés
Kvalifikáltak száma:   2-4    1
Pontok száma:    1    0
Helyezések száma:   1    0
Érmek száma:    0    0

A 2009 évi célkitűzésekben négy hajóosztály kvalifikációja volt tervezve. Ebből sajnos csak egy 
osztályban Laser Standard-ban sikerült kijutni a Londoni Olimpiai Játékokra. 

Okok:
1.  A 2009 évi 12 fős olimpiai válogatott keretből 2010-ben és 2011 tavaszán 8 fő abbahagyta 

vagy felfüggesztette az olimpiai felkészülését. 
2.  A romló gazdasági helyzet miatt a tervezett programokat nem tudták teljes mértékig végig-

csinálni a versenyzők. A versenyzők kilépése is az olimpiai felkészülésből leg-inkább ebből az 
okból fakad.

futamokban elért eredmé-nye sajnos csak a 9. helyre volt elég. Formája alapján edzőjével 
együtt jobb eredményt vártunk.

Váltók
Az Olimpiák történetében még sosem fordult elő, hogy mind a 6 váltószámban képviselve 
magát a magyar úszóválogatott.

a./ 4x100m gyorsúszó váltó
A férfiaknál a 14. helyen, míg a nőknél a 15. helyen végeztünk.

b./ 4x200m gyorsúszó váltó
A férfiak nagy harcban bekerültek a döntőbe és ott a 8. helyezést érték el. A hölgyeknél a 
már említett teljesítmények miatt (Mutina Ágnes, Verrasztó Evelyn) nem kerültünk döntőbe; 
9. helyen zártunk.

c./ 4x100m vegyesúszó váltó
A férfiak legkellemesebb meglepetést okozva a középdöntő 7. helye után az előkelő 5. he-
lyet érték el a döntőben. Mindkétszer megjavították az országos csúcsot! A váltó krónikájá-
hoz tartozik, hogy az első emberként úszó Cseh Lász-ló az előfutamok és a döntő során is 
megjavította az országos csúcsot 100m hátúszásban.
Sajnos a hölgyeknél Jakabos Zsuzsanna előbb váltása okán váltónk kizárásra került.

Napjainkban nincs hazánkban olyan egyesület vagy úszó szakosztály, mely önerőből vagy bázissze-
rű támogatással biztosíthatná egy olimpiai döntőre esélyes úszó felkészítését. Ezért a szóban forgó 
olimpiász alatt kizárólag a szakszövetségi költségvállalással biztosított közpon-tosított felkészítés az 
egyetlen megoldás annak érdekében, hogy legjobbjaink ne maradjanak le a nemzetköz mezőnytől.

Az úszás teljesítmény objektív sportág és mindig az időeredmények számítanak, de hadd je-
gyezzük meg, hogy a 6 db 9. hely, ha döntőt jelentett volna, másabb statisztát jelentene. Így is 
azonban a sportágak összehasonlításakor a magyar úszósport előbbre lépett a pekingi 19 olim-
piai pont után a londoni olimpián 21 pont, valamint a sportágak közötti 2. hely min-denképpen 
dicséretesnek mondható. 

HOSSZÚTÁVÚSZÁS /10 KM/

          Célkitűzés         Teljesítés
Kvalifikáltak száma:   2    2
Pontok száma:    2-4    7
Helyezések száma:   1    1
Érmek száma:    1    1
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Sajnos, ezek a kiváló futam eredmények sem segítettek a jelentős előrelépésben és összetett-
ben a 25. helyen zárt. Azon csapatok, akik az élen végeztek, négy-öt, esetleg 10-szer akkora éves 
költségvetésből gazdálkodnak. Muszáj átgondolni, hogy a következő olimpiára csak jelentősen 
magasabb állami támogatással van reális esélyük pontszerző hely, helyek megszerzésére.
Az állami támogatás késése nem a MOB hibája volt, sőt rendkívül hálásak a MOB irodának, hogy 
előleg-folyósítási kérelmüket elfogadva megmentette a felkészülés folyamatosságát!

 
VÍVÁS

               Célkitűzés        Teljesítés
Kvalifikáltak száma:   11-13    4
Pontok száma:    18-23    7
Helyezések száma:     4    1
Érmek száma:      2-3    1

A magyar vívósportot irányító Magyar Vívó Szövetség a londoni olimpiai ciklus ideje alatt szá-
mos olyan személyi, irányítási, és strukturális változáson, történésen ment át, amely kiha-tással 
volt és kihatással van ma is a sportágra. Ezek közül néhány a közvetlen olimpiai szereplésre vala-
mint a felkészülésre is hatással volt:
A sportágban 2012. áprilisáig működött a fegyvernemeket önállóan irányító három szövetsé-gi 
kapitányi struktúra.
Egyetlen olyan szövetségi kapitány sem volt, aki a 4 éves olimpiai ciklust végig dolgozta vol-na.
2010. évi Világbajnokságot követően dr. Nébald György lemondott tisztségéről, 2011. febru-ár-
tól helyét Kovács Tamás kard szövetségi kapitány vette át.
A 2010. év végén meghirdetett tőr szövetségi kapitányi pályázat sikertelen volt. Nem került ki-
nevezésre a fegyvernemet teljes vertikumában irányító szövetségi kapitány. Válogatott vezető-
edzőként Solti Antal a női, míg Beliczay Sándor a férfi válogatott munkáját irányította.
2012. februárjában lemondott Kulcsár Győző párbajtőr szövetségi kapitányi tisztségről, he-lyét 
dr. Mincza Nébald Ildikó vette át.
Az olimpiai kvalifikáció lezárása után, amikor is világossá vált, hogy egyetlen vívó csapat sem ju-
tott ki az olimpiára a szövetség Elnöksége megszüntette a szövetségi kapitányi rendszert. 
Az olimpiára kvalifikációt szerzett 4 versenyző közvetlen olimpiai felkészülése a versenyzők 
egyéni edzőinek irányításával zajlott.
A sportág megújulási folyamatának keretében a szövetség előrehozta még az olimpiát meg-
előző időpontra a tisztújító Közgyűlését. Ennek megfelelően 2012. június 30.-án a sportág új el-
nököt és új összetételű Elnökséget választott.

Az olimpián csak a versenyzők egyéni felkészítő edzői vettek részt:
 Somlai Béla   Szilágyi Áron kardvívó edzője
 Solti Antal   Mohamed Aida női tőrvívónő edzője

A 10 osztályból az MVSZ-be 8 tartozott, 3-4 osztályban hajtottak az olimpiára versenyzőink, ezek-
ből 1 osztályban értünk el sikeres kvalifikációt. Laser osztályban, viszont Berecz Zsombor kvali-
fikációja stabil volt A játékok előtti eredményei, illetve az előolimpián a helyszínen nyúj-tott tel-
jesítménye alapján a 20. helyezés környéke jó, a 15-ön belüli helyezése kiváló, a 10 vagy annál 
jobb kimagasló eredményként szerepelt az elvárásokban. Ezek tekintetében 21. helye jónak ítél-
hető meg. Ez a helyezés a szorosan vett élmezőny végét jelenti a 49 fős elit mezőnyben. Két fu-
tamon kimagasló 3. és 4., három futamon kiváló 11. 12. 14., egy futamon jó 21., és négy futamon 
rosszabb 30. 34. 33. 31. helyeken végzett. Rosszabb helyezései egyi-kében, ahol 33. lett szabály-
talankodtak vele szemben, melynek következtében nagyfokú hát-rányt szenvedett, bár kióvta 
szabálytalan ellenfelét, de a versenyvitorlázás speciális szabályai nem tették lehetővé ennek az 
eredménynek a törlését. Ezek a futameredmények felkészült, de kissé szélsőséges versenyzést 
mutatnak.
Az MVSZ a felkészülést nem tudta támogatni, kivéve az olimpiát megelőző időszakot, mivel ez is 
nagy terheket rótt rá a támogatások késése miatt.

SZÖRF

          Célkitűzés         Teljesítés
Kvalifikáltak száma:   2    2 
Pontok száma:    1    0
Helyezések száma:   1    0
Érmek száma:    0    0

A Magyar Szörf Szövetség teljesítette a 2009-ben jóváhagyott programban foglalt legfonto-
sabb elvárásokat, azaz mind a női, mind a férfi szakágban kvalifikációt szerezett. A pontszer-zés 
nem jött össze. 
A londoni olimpián elért helyezéseik nem teljesen úgy alakultak, ahogy azt előzetesen elter-vez-
ték az eddigi olimpiai szereplésükhöz mérten. Detre Dianát a 15. hely körül vártuk, a realitás a 
14-19. hely között volt. 18 helyezésével ezt teljesítette is. Gádorfalvi esetében 6-15. hely volt a 
cél. A versenyző kondicionálisan és mentálisan tökéletes formában volt, azonban a verseny ele-
jén olyan kivédhetetlen technikai probléma adódott, ami eleve lehetetlenné tette a top 10-be 
kerülést. Tudniillik a szörfösök versenyén a hajóosztály gyártója a Neil Pryde biztosította a felsze-
reléseket minden induló számára, amiket sorsolással osztottak szét a versenyzők között. Az első 
két futam közbeni gyenge kezdést 34. és 33. helyeket egyszerűen nem tudtuk megmagyarázni, 
azonban másnap kiderült mi okozta ezt a jelentős sebesség különbséget a korábbi napokhoz, 
illetve az ellenfelekhez képest, ugyanis a 3. futamban a többször tesztelt és legjobb minőségű-
nek mondott kiválogatott árboc kettétört a futam első harmadában. Az ekkorra összeszedett 
közel 60 pontos hátrányt a későbbiekben már lehetet-len volt ledolgozni. Áron az új árboccal 
visszakerült az élmezőny közelébe a hátralévő futa-mokban, az egyik futamot vezette is és 3. he-
lyen futott be, majd egy 7. hellyel is jelezte, hogy sokkal előrébb lenne a helye a mezőnyben. 
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A londoni olimpiai felkészülés és szereplés versenyzőnkénti értékelése: 

SZILÁGYI ÁRON    1. hely
Mint egyetlen magyar kardozó vett részt az Olimpiai Játékokon.
Eredményei:
32-ben:   Yu Peng maláj             15:1
16-ban:    Zong    kínai  /Peking olimpiai bajnoka /   15:10           
8-ban:     Hartung    német                 15:13
4-ben:     Kovalev   orosz                    15:7
DÖNTŐBEN:   Occhiuzzi    olasz       15:8

A verseny folyamán motiváltan, nagy technikai és taktikai fölénnyel vívott.
2012. március végén a kvalifikáció lezárásával világossá vált, hogy a magyar csapat nem jutott ki 
az olimpiára és csak Szilágyi Áron képviseli a magyar kardvívást. Amikor ezt a sokkot kiheverte, új 
stratégiát kellett felállítani a felkészülésben.

A közvetlen olimpiai felkészülés július 2-án kezdődött. Egy hét budapesti edzőtábort, két hét 
németországi követett. Ebben a válogatottban több olyan versenyző is volt, akit eddig nem tu-
dott megverni. Ezért sok szakember „óvta” az esetleges következménytől. Az edzőtábor kiváló le-
hetőséget biztosított a szisztematikus felkészüléshez és ezen kívül azzal a várt ered-ménnyel zá-
rult, hogy a megérezte a német vívók stílusát, ritmusát, távolságát, akcióit és a két hét alatt nem 
tudták megverni egyszer sem. A világranglista első helyén álló vívójuk, Limbach kezdett tarta-
ni a magyar versenyzőtől. Jó állapotban kezdte meg a 4 hetes munkát Budapesten, néhány ma-
gyar versenyzővel. Majd a pénteki elutazást Londonba, a vasárnapi verseny követte.
A felkészülés folyamán a lehetséges ellenfelek számtalan mérkőzését – több évre visszame-nő-
leg – videón kielemezték és az ezekből levonva a konzekvenciát, kialakították a megfelelő takti-
kát.
Igénybe vettek fizikai edzőt, pszichológust és gyakori terheléses vizsgálatot végeztettek. 

MOHAMED AIDA    13. hely
Mohamed Aida sajnos csak egyedüli tőrözőként jutott ki ötödik olimpiájára. Az első meccsen jó 
vívással verte az amerikai Prescod-ot. A következő meccsen óriási csatában 14 másod-perccel a 
vége előtt kapott ki a hosszabbításban 1 tussal. Végig nagyszerűen vívott. 
A felkészülés során Aida lényegében mindent elkövetett az eredményes szereplésért. Pilla-nat-
nyi kihagyás döntött a világranglista II. helyezettje javára. 

SZÁSZ EMESE     25. hely
Nem sikerült nyugodt, kiegyensúlyozott felkészülési munkát végrehajtani. Rengeteg zavaró kö-
rülmény akadályozta a nyugodt felkészülést. Alapozó időszakban könyök műtétet hajtottak vég-
re. A műtét jól sikerült, de a rehabilitáció még a mai napig nem ért véget. Ez a tény az egész évi 
szakmai munkát zavarta. Az év elején családi gyász érte. Édesapja meghalt. 

 Kulcsár Győző   Szász Emese női párbajtőr vívónő edzője
 Dancsházy-Nagy Tamás Imre Géza párbajtőrvívó edzője

Az olimpián a kinevezett olimpiai sportágvezető Füleky András nem kapott részvételi lehető-
séget. A vívó csapatvezetői feladatok ellátására az olimpián egyébként is résztvevő dr. Kamu-ti 
Jenő kapott felkérést.

Az olimpiai kvalifikáció lezárása és a kvalifikációban elért eredmények hatalmas csalódást jelen-
tettek a sportág számára: 
A kvalifikációt szerzett versenyzők száma jelentősen elmaradt a tervezettől; a 10 verseny-szám-
ból összesen 4 egyéni számban szereztek versenyzőink részvételi lehetőséget;
Egyetlen csapatunk sem szerzett olimpiai részvételi jogot;
Korábban nemzetközi szinten eredményes versenyzőink nem szereztek kvalifikációt pl: Boczkó 
Gábor. 

Szilágyi Áron kard egyéniben szerzett olimpiai bajnoki címe hatalmas siker. A vívósport 2004 
után ismét aranyéremmel járult hozzá a magyar csapat kiemelkedő teljesítményéhez.
A sportág által megszerzett 7 olimpiai pont messze elmarad a várakozástól és a tervezettől. A ví-
vósport a Londonban olimpiai pontot szerzett sportágak között az V-VIII. helyet szerezte meg. 
Az érem célkitűzésekben megvalósult az aranyérem, viszont a többi éremcélkitűzést nem sike-
rült teljesíteni.

Szilágyi Áron csodálatos egyéni teljesítménye mellett mindhárom egyéni indulónktól jelentő-
sen eredményesebb szereplést várt el és tervezett a szövetség. Az olimpián elért eredmé-nyeik 
azért jelentenek csalódást, mert:
Az olimpiász ideje alatt megrendezett világversenyeken (EB, VB, VK, Grand Prix ) jelentősen jobb 
egyéni eredmények elérésére is képesek voltak;
Nagy tudású, rutinos versenyzőkről van szó, akik már több olimpián vettek részt;
A sportág olimpiai eredményessége folyamatosan és nagymértékben esik vissza;
A szakmai munka, a sikeres olimpiai felkészülés feltételei részükre megkülönböztetett, a szö-vet-
ség erejét meghaladó módon rendelkezésre állt.
Ugyanakkor a vívó sportág teljesítményének reális értékelésénél azt is meg kell állapítani, hogy:
Mohamed Aida kifejezetten pechesen, a hosszabbításban egyetlen tussal nem jutott a leg-jobb 
8 közé;
Szilágyi Áron kivételével az egyéni indulóink „idős” versenyzőnek számítanak;
Komoly sérülések nehezítették a felkészülésüket;
Valamennyi versenyzőnket nagyon megviselte az a tény, hogy csapataik nem szereztek kvali-fi-
kációt;
Emocionálisan jelentős terhet jelentett mind a felkészülés utolsó szakaszában, mind pedig az 
olimpiai versenyek ideje alatt az a tény, hogy egyedül voltak, hiányzott a csapat, hiányoztak a 
társak, tőlük várta mindenki a vívósport eredményes reprezentálását az olimpián.
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élete eddigi legjobb formáját nyújtva második helyezést érte el az olimpián. Géza nagyon be-
csületesen és odaadóan készült fel az olimpiára. Szereplése azonban csalódás volt.
Az MVSZ Elnöksége, szakbizottságai, apparátusa maximálisan igyekezett minden feltételt bizto-
sítani a sikeres felkészüléshez.

A kitűzött szakmai célok megvalósíthatóságába vetett hit abszolút elsődlegességet biztosított 
az olimpiai kvalifikációhoz kapcsolódó feladatok ellátásának. A szövetség erejét meghaladó mó-
don teremtette meg – a szakemberek által is elismert módon – a feltételeket. Sajnálatos módon 
a folyamatosan csökkenő szövetségi saját bevételek elmaradása ellenére is csak 2012. évben ke-
rültek bevezetésre megszorítások.
A Magyar Vívó Szövetség 2012. év elejére gazdálkodásában kritikus helyzetbe került. Csampa 
Zsolt – akkori gazdasági alelnök, mostani elnök – vezetésével a szövetség kénytelen volt olyan 
korlátozásokat bevezetni, amelyek a szövetségi élet valamennyi területét érintették. A korláto-
zások ellenére a szakma, az olimpiai kvalifikáció minden reális igényét a szövetség megoldotta.
A jelenleg kialakult, meglehetősen nehéz gazdasági helyzet is jórészt az erőn felüli kötele-zett-
ségvállalások miatt jött létre.
Mindezek fényében különösen sajnálatos, hogy az erőfeszítések ellenére az olimpiai kvalifi-káci-
ós eredmények és a londoni szereplés – az aranyérem fényében is – messze elmaradt a terve-
zett szinttől valamint az elvárásoktól. 

A hét éve kialakított, a 3 fegyvernem munkáját irányító szövetségi kapitányi rendszer a ciklus 
utolsó harmadára már minden elemében recsegett-ropogott. A sportág nemzetközi eredmé-
nyességének zuhanása felgyorsította a szakmai irányítási rendszer hatékonyságának felül-vizs-
gálatát. Az egyes fegyvernemekben folyó felkészülési munka, a versenyeztetés kétségte-lenül 
oly mértékben különül el egymástól, hogy szinte önálló sportágként működtek a fegy-verne-
mek, amely helyzet számos probléma forrásává vált.

A szövetség a MOB támogatás csökkenésétől, a vívó sport jelentőségének és potenciális le-he-
tőségeinek elvesztésétől való félelmében, az olimpiász ideje alatt nem kérte a 4 évvel eze-lőtt 
meghatározott kvalifikációs és eredmény célkitűzések átgondolását.

VÍZILABDA

               Célkitűzés        Teljesítés
Kvalifikáltak száma:   26    26
Pontok száma:    11-14      5
Helyezések száma:     2      2
Érmek száma:      2      0

A megfelelő minőségű edzőpartnerek hiánya, a válogatott versenyzők közötti személyi konf-lik-
tusok az edzésmunka rovására mentek. Nagyon komoly zavaró körülmény volt a szakmai veze-
tésben bekövetkezett változás, mely sok esetben tisztázatlan, bizonytalan helyzetet te-remtett.  
Ezeknek köszönhető az évközi nemzetközi versenyeken mutatott hektikus teljesítménye. Az 
eredménytelen versenyek óhatatlanul önbizalomvesztést eredményeztek. Az eredmény kény-
szer miatt egyre nagyobb teher nehezedett rá. Ennek ellenére a pótkvalifikációs verse-nyen ma-
gabiztosan biztosította helyét az olimpiai indulók között, bizonyítva, hogy továbbra is a nemzet-
közi mezőny egyik meghatározó versenyzője, aki bármilyen eredmény elérésére képes.
Úgy nézett ki, hogy a közvetlen felkészülés megkezdésére mind a fizikai mind a mentális gon-
dok megoldódnak és egy nyugodt a programnak megfelelő felkészülést tudunk végrehaj-tani. 
Sajnos nem így történt. 
Az utolsó 10-12 nap kivételével, felkészülésről összességében elmondható, hogy rajtuk kívü-lál-
ló okok miatt (műtét, családi dráma, sérülések, vezetési váltások, forráshiány, stb,) nem sikerült.
A verseny előtti bemelegítési lehetőségekről, a szólítást megelőző új rendről nem kaptak elég-
séges információt, ami negatívan befolyásolta a bemelegítést.
Szász mérkőzése a koreai Choi-al rosszul kezdődött. Ellenfele elhúzott. Szász görcsösen, fe-szül-
ten vívott. A második harmadban sikerült kiegyenlítenie, rövid időre még a vezetést is megsze-
rezte. Sajnos nem tudott élni a lehetőséggel, nem tudott váltani (kicsit „ráülni” a ve-zetésre) és 
ellenfele elég könnyen kiegyenlített. A mérkőzés utolsó harmadában a koreai versenyző ismét 
vezetést szerzett, amit a hátralévő rövid idő alatt már nem tudott behozni. 
Emese hozzáállása az elvégzendő munkához példamutató volt. Sajnos nem tudta elviselni az 
olimpia okozta stresszhelyzetet. A tét összenyomta. Nem volt képes felszabadultan, tudásá-nak 
megfelelően teljesíteni. A nagy akarás gyakorlatilag lebénította, görcsössé, feszülté tette. Min-
dent erőből akart megoldani. Véleményem szerint zavaró volt a versenyt megelőző sok „jó szán-
dékú segítség”. Szereplése csalódás.

IMRE GÉZA     14. hely
Az egyéni kvalifikáció komoly mentális és fizikális terhelést jelentett. A kvalifikációt a világ-
ranglista 9. helyén zárta, ezzel biztosítva az olimpiára történő kijutást. A tatai edzőtábor szak-
mai programja és az edzőpartnerek hathatós segítsége egy nyugodt komoly szakmai alapokon 
nyugvó felkészülést tett lehetővé Tatán. Az ezt követő olasz edzőtábor mind a szakmai munkát, 
mind a hangulati tényezőket tekintve kitűnően sikerült. 
Lehetősége volt a verseny előtt bemelegítő partnerrel felkészülni a mérkőzésekre, Boczkó Gá-
bor személyében, aki egyénileg saját költségen utazott ki az olimpiára edzőpartnernek.
Első mérkőzése tervek szerint haladt a 16-ba jutásért marokkói ellenfelet gond nélkül verte.
Következő mérkőzésén a 8-ba jutásért a Norvég Piaseckivel vívott. Ellenfele meglepetés győ-zel-
met aratott az előző mérkőzésén, a francia Grumiét verte. A felkészülésünk utolsó napjai során 
mi a francia versenyző ellen készültünk.
A norvég ellenfelünk a mérkőzés elejétől kezdve vezetett. Mindent elkövetett a felzárkózás ér-
dekében, a mérkőzés folyamán egyre görcsösebbé vált. Sajnos nem sikerült a felzárkózás, vere-
séget szenvedett. Az ellenfélnek minden akciója sikerült. Későbbiek során a norvég ver-senyző 
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IV. SPORTEGÉSZSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ

Az olimpia ciklusban az egészségügyi ellátás bázisát a VKESZ (Válogatott Kereteket Ellátó 
Szolgálat), az OSEI szervezésében működő orvosi és laboratóriumi szűrővizsgálati rendszer, 
valamint a MOB által finanszírozott OSEI keretei között működő terhelés diagnosztikai labo-
ratórium, valamint a ciklus végső szakaszában az Egészségügyi Kormányzat – a Sportállamtit-
kárság – és a MOB együttműködéseként létrehozott Call Center által koordinált Olimpiai Keret 
Kiemelt Egészségügyi Ellátását biztosító intézménycsoport (OSEI- Bp., Orsz. Gerinc-gyó-
gyászati Központ-Bp., OORI-Bp., Semmelweis Egyetem, PAMOK-Győr, Kastélypark Klinika-Tata, 
Pécsi Tudományegyetem, BAZ Megyei Egyetemi Oktató Kórház, Debreceni Egyetem Orvos és 
Egészségtudományi Centrum, Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Kli-nikai Köz-
pont) adta. 

Az orvosi és laboratóriumi szűrővizsgálatok zömében az OSEI Olimpiai Rendelőjében, az 
OSEI belgyógyászati és sportsebészeti rendelőjében, valamint kiemelt igény szerint a Sem-mel-
weis Egyetem Kardiológiai Központjában zajlottak, a sportági értékelések szerint a spor-tolók 
megelégedésére. Ez alól földrajzi magyarázattal maradt ki egy-egy sportág leginkább vidéki ver-
senyzői gárdájával. 
Az olimpia évében az Egészségügyi Kormányzat – a Sportállamtitkárság – és a MOB együtt-mű-
ködéseként megszületett Call Center, és az általa koordinált Olimpiai Keret Kiemelt Egész-
ségügyi Ellátását biztosító intézményrendszer.
Az indulásakor 600 főt is meghaladó igényjogosult sportolói létszám a játékok előtt kb. 2 hó-
nappal csökkent a OEP által is kezelhetőnek ítélt 300 fő alá, végül 157 főre (illetve ehhez jön még 
a felkészülési időszakban megbetegedett, vagy megsérült, így a kiemelt egészségügyi ellátásra 
jogosult sportolók száma)
Sérülés miatt szükségessé váló kórházi ellátást (kivizsgálás és műtéti ellátás) leginkább, de nem 
kivétel nélkül az Olimpiai Keret Kiemelt Egészségügyi Ellátását biztosító intézménycso-
port végezte (szolgáltatás igénybe vételének gyakorisága szerint: OSEI, Tata Kastélypark Klinika, 
OGK, Szent János Kórház)

Az olimpiai rendelő, OSEI, és a Call Center eü. adatait, az olimpikonok adatbázisát a kiutazás nap-
jáig összesítve az OSEI az olimpiai egészségügyi szolgálat vezetőjének digitális adathordo-zón 
bocsátotta rendelkezésére, mely nagy segítségére volt a kint dolgozó egészségügyi cso-port-
nak. Ugyanakkor meg kell jegyezzük, hogy az olimpikonok egészségügyi állapotban be-követ-
kezett változás jelentési kötelezettsége gyakran merült feledésbe – így a call center beteg-
irányítási rendszerén kívüli ellátás nem, vagy csak részben került fel az adatbázisra. A jövőben 
mindenképen ajánlatos lenne egy, az egész olimpiai ciklus idején működő korrekt és komplex 
egészségügyi adatbázis működtetése – melynek értékét az adatszolgáltatási fegye-lem erősíté-
se adná.

Az MVLSZ 2009-ben megfogalmazott célkitűzése részben teljesült a Londoni Olimpiai Játé-
kokkal kapcsolatban. Mindkét vízilabda-válogatottunk sikeresen megszerezte a kvalifikációt az 
olimpiára. 
A férfiválogatott az 5. helyen, míg a női válogatott 4. helyen végzett, így a 2009-ben megfo-gal-
mazott éremszerzés nem teljesült. A magyar vízilabda-válogatottak 5 olimpiai pontot sze-reztek 
Londonban a korábban tervezett 11-14 ponttal szemben. 
A férfi csapat várakozáson alul szerepelt Londonban, miután egyike volt azoknak a csapatok-
nak, amelyek aranyérem eséllyel szálltak vízbe, de elveszítve a negyeddöntőt, megfosztotta ma-
gát ettől a lehetőségtől. Az első két csoportmeccs elvesztését követően a játékosok ha-talmas 
energiákat mozgósítottak azért, hogy a nehéz pszichés állapotból újra a tudásuk leg-javát nyújt-
hassák, és így sikerült az USA ellen már önmagukhoz méltó módon játszani és győzni. Az ola-
szok elleni negyeddöntő egy kicsit tükrözte a teljes négyéves olimpiai ciklus kritikus mérkő-
zéseit, azaz a csapat közel állt a jó eredmény eléréséhez, de azonos játéktudá-sú ellenfelével 
szemben figyelmetlenség, szarvashiba vagy fegyelmezetlenség megakadályozta annak a plusz 
egy gólnak az elérésében vagy elhárításában, amely a győzelmet jelentette volna. 
A problémáink a teljes olimpiai ciklust követően abból fakadtak, hogy a feltörekvő fiatalok igazá-
ból nem nagyon tudták megkérdőjelezni a pekingi aranyérmeseket, mi sem bizonyítja ezt job-
ban, mint az a sajnálatos tény, hogy már Pekingben is a magas átlagéletkorú csapatból vissza-
vonult két mezőnyjátékos, és az összes többi meg tudta tartani a helyét. Ez a tény lényegesen 
eltért az előző két olimpiától, Sydney és Athén valamint Athén és Peking között komoly kiéle-
zett harc árán kerültek be a csapatba a fiatalok. A gyenge szereplésen belül dicséretes, hogy a 
hatalmas csalódást okozó negyeddöntőt követően játékosok a hátralévő két mérkőzést végül is 
megnyerték, megszerezve ezzel az akkori lehetséges legjobb, az 5. helyet. 
A felelősséget csapat londoni sikertelenségéért teljes körűen vállalta a szövetségi kapitány.
A női válogatott kijutása az olimpiára és az ott elért 4. helyezése, főleg a tavalyi vb 9. helyet fi-
gyelembe véve már-már erőn felülinek mondható. Azonban megjegyzendő, hogy a női csa-pa-
tokra jellemző forma- és teljesítményhullámzás nem kerülte el a mi játékosainkat sem ezen az 
olimpián. 
A csoportmérkőzések során a jó és a közepes között ingadozott a csapat játéka, de nem csak 
meccsről-meccsre, hanem mérkőzéseken belül is. Érdekes volt, hogy gyakorlatilag minden 
meccsünket 2-4 gólos hátránnyal kezdtük és mindannyiszor ebből a hátrányból kellett visz-sza-
kapaszkodnunk! Ez a plusz fizikai és pszichés teher sokat kivett a játékosokból minden alkalom-
mal! Talán az évek folyamán felhalmozható tapasztalat és játékrutin hiányzott a hig-gadtabb 
kezdéshez!

A Magyar Olimpiai Bizottság 2012-es – a vízilabda-válogatottak olimpiai felkészülésére fordí-
tandó – támogatásának első részlete meglehetősen későn, 2012. július 19-én érkezett meg az 
MVLSZ számlájára. Ez okozott ugyan likviditási nehézségeket a szövetség számára, de az MVLSZ 
stabil gazdálkodásának, valamint az egyéb források rendelkezésre állásának köszönhetően az 
olimpiai felkészülés zavartalansága biztosított volt.
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a tényleges összeg realitását, az ellátás igényének vonatkozásában – és indokolt esetben egy-
egy szövetség ez irányú céltámogatását.

A XXX. Londoni Nyári Olimpiai Játékok sportegészségügyi csoportját a MOB Előkészítő Bi-
zottságának javaslata alapján, a MOB elnöksége hagyta jóvá. A 157 fős sportolói küldöttség (és 
104 hivatalos kísérő) eü. biztosítását, az egészségügyi csoport össz. 31 főből álló csapata 
biztosította (10 fő orvos, 1 fő fiziotherapeota-gyógytornász, 1 fő fiziotherapeota-masszőr, 14 fő 
masszőr, míg a sportpszichológia 6 fővel képviseltette magát) . 
A sportolók eü ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, ezek anyagi hátterét: gyógyszert, köt-
szert, komplex masszőr felszerelést, orvosi és fiziotherápiás felszerelést, gépi terápiás eszközö-
ket, a szakmák igényeit messzemenőkig történő kielégítésével a MOB biztosította. (A játékokat 
követően a komplex fiziotherápiás ellátás biztosítására alkalmas eszközöket, a ma-gyar sporto-
lók ez irányú ellátásának biztosítása céljából, a VKESZ útján a tatai edzőtábor or-vosi és fiziothe-
rápiás rendelőjének rendelkezésére bocsátja.). Kiemelt támogatóként meg kell még említeni a 
Hartmann-Rico, a Béres Egészségpénztár, és a Sportvitalitás és LBT (Bauerfeind) cégeket, akik 
már a felkészülési időszakban is jelentős támogatást nyújtottak kötszer, regenerációs gyógyszer, 
vitamin és táplálékkiegészítő, sportbetét, sportvédő felsze-relés ellátással.
Sajnos ez utóbbi lehetőséget a szövetségek – korrekt tájékoztatás ellenére nem használták ki 
kellően. Ugyanakkor kellemes meglepetés volt, hogy a Bauerfeind cég teljes gyógyászati és 
sportvédő felszerelés szolgáltatást biztosított ingyenesen az olimpiai faluban a rászoruló olimpi-
konoknak, melyet a magyar csapat tagjai 5 alkalommal vettek igénybe.

Az olimpiai faluban 24 órás szolgálattal, a járóbeteg ellátást teljes mértékben kielégítő orvosi 
rendelőt, és komplex fiziotherápiás, gyógytorna egységet létesítettünk, melynek üzemeltetését 
az egészségügyi főcsoport (4 orvos, 1 fiziotherapeota - gyógytornász és 1 masszőr) biztosította. 
A játékok ideje alatt 78 alkalommal került sor a rendelőben járóbeteg ellátásra.
Az eü csoport orvosainak tevékenységét nagyban segítette az angol egészségügyi hatóság ré-
széről a team orvosok részére biztosított speciális regisztráció (feltételeinek minden orvo-
sunk megfelelt), mely lehetővé tette a MOB küldöttség minden tagjának vonatkozásában a di-
rekt gyógyszerfelírást, teljes vizsgálati, konzílium kérési és gyógykezelési beutalását.
A vizsgálat és ellátás leggyakoribb indoka megfázás, gyomor-bélrendszer átmeneti megbete-
gedése, kisebb zúzódások, rándulások, vagy korábban már panaszt okozó betegség, sérülés, 
terhelésre fellépő, kiújuló panaszai voltak.
8 alkalommal vettük igénybe az Olimpiai Poliklinika szolgáltatását: 2 alkalommal fogászati el-
látást, 2 alkalommal RTG vizsgálatot, és 4 alkalommal a Poliklinika csúcstechnológiáját – akut 
MRI vizsgálatot.
Állandó orvosi felügyelet vonatkozásában az evezős és vitorlás és szörf versenyzők kerültek hát-
rányos helyzetbe. Az evezős tábor az olimpiai falun kívül, London másik oldalán helyezkedett el 
és a küldöttség rendelkezésére bocsátott személygépkocsival és helyi segítő sofőrrel jobb eset-
ben is 3 órás út volt oda és 3 órás vissza. A nehézségek ellenére 3 alkalommal adtunk orvosi fel-
ügyeletet a versenyidőszak alatt, és a már rég óta gerincpanaszokkal küszködő Hirling Zsolt ez 

A terhelésdiagnosztikai vizsgálatokat a legtöbb szövetség, és szakedző rendkívül hasznos-
nak ítélte a sportolók felkészítési ütemének vonatkozásában. Egy esetben alakult ki a laboratóri-
um és a sportág vezetői, edzői között kommunikációs hiba miatt ellentét, mely kezelhető volt, s 
melynek kiértékelése alapján a jövőben szükséges lenne a MOB által finanszírozott szolgáltatók-
kal kötött együttműködési szerződésének ez irányú direktebb szabályozása és etikai normák fel-
állítása. Ugyancsak meg kellene határozni az élettani laboratóriumok szük-séges feltételeként a 
klinikai orvos jelenlétét a vizsgálatokon, a vizsgálat (pl. submax. terhe-lés) során felléphető prob-
lémák elhárítására. Ugyanakkor szükséges lenne az edzői kar ez irányú ismeretének bővítése, 
hogy a közös nyelv beszélhető legyen. 
A szövetségek nem csak a MOB által finanszírozott laboratóriumban, hanem más laboratóri-
umokban is igénybe vettek terhelésdiagnosztikai vizsgálatokat. Valószínűleg a díjköteles la-bo-
ratóriumi szolgáltatás versenyhelyzete teremt olyan nem kívánatos eredményt, mint a különbö-
ző laboratóriumok eltérő, így kellőképpen nem összevethető vizsgált paraméterei ami nem előnyös 
az egységes kiértékelés szempontjából. Mindenképen kívánatos lenne a jövőben a szükséges 
paramétereket, az egységes kiértékelés lehetőségét biztosító terhelés-diagnosztikai laboratóri-
umok „akkreditációja”.

A sporttáplálkozási tanácsadás OSEI által biztosított módját a szakszövetségek nem a lehe-tő-
ségeknek megfelelően vették igénybe, ugyanakkor az információ áramlás hiányosságának tud-
ható be, hogy egy-egy szövetség (pl. Mountain Bike) hiányolta a kellő táplálkozási tanács-adás, 
terhelésdiagnosztika, terhelés optimalizálás szolgáltatását. 
A fenti intézményi tanácsadás mellett több célirányos ez irányú szolgáltatás is az olimpiko-
nok rendelkezésére ált, mint a Sportvitalitás, vagy a Krea Fit Kft, hogy csak a keresettebbeket 
említsem.

Sportpszichológiai szolgáltatás bázisát a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudo-
mányi Karának Sportpszichológiai Tanszéke biztosította, de a szövetségek külső sportpszicho-
lógiai segítséget is vettek igénybe. A Tanszék felmérése szerint, az olimpiai ciklusban, a kvalifi-
kált, kiutazó sportolók közel 
50 %-a jutott hozzá sportpszichológiai támogatáshoz, mely a korábbi olimpiák ez irányú ada-tait 
elemezve az eddigi legjobbnak bizonyul. 

Doppingvizsgálat a MOB előírásának megfelelően minden olimpikon esetében legalább 3 alka-
lommal megtörtént. A MACS által szervezett doppingellenes felvilágosító előadáson (tanú-
sítvánnyal igazoltan) minden kiutazó olimpikon részt vett.

Az olimpiai ciklus idejéről a szövetségek részéről a Gerevich Alapítvány támogatásának a sport-
egészségügyet pozitívirányba változtató véleményezése jött vissza, melynek jobb, áttekint-
hetőbb működését a MOB egycsatornás támogatási rendszere tette lehetővé. A támogatási 
rendszer kereteiben javaslom feldolgozni a szövetségi támogatás (és/vagy össz. költségvetés) 
szövetségenként százalékosan egészségügyi ellátásra fordított hányadának értékelése mellett 
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Sportági lebontásban:   vízilabda   11 (ffi:4, női:7)
    kézilabda      9
    úszás     5
    hosszútávúszás    1
    judo      5
    öttusa      3
    torna      2
    atlétika     2
    sportlövészet     2
    vívás      1
    birkózás     1
    evezés      1

Örömmel jegyezhetjük fel, hogy a vizsgálatok pozitív eredményt nem adtak.

Az Olimpiai Játékok alatt az egészségügyi csapat minden tagja a tőle elvárt hozzáértéssel, szor-
galommal és odaadással végezte munkáját. A nagyobb versenyzői létszámmal jelen lévő sport-
ágak saját keretorvosai, masszőrei folyamatosan biztosították csapatuk ellátását, a ki-sebb spor-
tolói létszámmal bíró szövetségek orvosai, valamint az eü. főcsoport személyzete feladatuk 
ellátása mellett, a saját keretorvosa nélküli, kisebb létszámú szövetségek sportoló-inak verseny-
biztosítását is (az adott időbeosztási és helyszíntávolságok melletti fizikai lehető-ségek tükré-
ben) lelkiismeretesen látták el. 

Az olimpiai ciklus alatti egészségügyi ellátás javítása, mint a magyar sport egészségügyi szol-
gáltatás csúcsa, csak az alapok széleskörű javításával lenne fokozható. Kívánatos lenne egy or-
szágos sportegészségügyi központ kialakítása, mely a sportegészségügyi ellátás teljes verti-ku-
mát birtokolja, a diagnosztika, járóbeteg, és kórházi ellátás vonatkozásában egyaránt. Az Intézet 
szorosan együtt működne tudományos és gyakorlati síkon egyaránt a kiemelt sporto-lói ellá-
tást biztosító egyéb (akkreditált) intézményekkel, speciális centrumokkal. Szükségét látom egy 
komplex – ideálisan bentlakásos rendszerű sport rehabilitációs központnak, amely akár a fen-
ti intézeten kívül, valamelyik edzőtáborban működne a központi intézet vezetése alatt, emelve 
az (egyébként felújításra, korszerűsítésre szoruló) edzőtáborok szolgáltatási színvonalát, megte-
remtve így a feltételét annak, hogy ismét keresett helye legyen az olimpiai és egyéb világver-
senyek felkészülésének. A fentiek megléte esetén lenne mire építeni a sportorvos, sportsebész, 
sportbelgyógyász, sport rehabilitáció, sportmasszőr, fiziotherapeota, és gyógytornászképzést is. 

irányú MRI kivizsgálását (transzporttal) az olimpiai faluban biztosítottuk. A tengerparti vitorlás 
és szörf tábor 240 km-re volt a központi olimpiai falutól, így a 3 olimpikonunknak orvosi team 
jelenlétet nem tudtunk biztosítani. Egészségügyi ellátásuk biztosítéka a helyszíni, magas szintű 
angol egészségügyi felkészültség volt, ami mellett komplett egészségügyi csomaggal láttuk el a 
versenyzőket, belső postával biztosítva a táplálék kiegészítőkre vonatkozó változó igényüket, ál-
landó telefon és e-mail kapcsolat fenntartásával.

5 alkalommal szenvedtek komolyabb sérülést sportolóink:

Káté Gyula (ökölvívás):   fogtörés – fogászati vizsgálat, akut, ideiglenes ellátás.
Joó Abigél (judo):  térdsérülés (akut MRI vizsgálattal igazolt holdasporc sérülés). Ha-

zaérkezése után térdműtéten esett át.
Bácsi Péter (birkózás):  a verseny megszakításával járó térdsérülés, részleges hátsó ke-

resztszalag és külső holdasporc szakadás. Hazaérkezése után 
térdműtéten esett át.

Császár Gábor (kézilabda):   szakításos csontsérüléssel (töréssel) járó, lábtő szalag szakadás. 
Konzervatív kezelés. 5 hét külső rögzítés.

Parti András (mountain bike):   bal kézujj ízületi ficam, agyzúzódás. A verseny színhelyéről men-
tő szállította a London Royal Hospital-ba, ahol teljes kivizs-gálás 
történt (fizikális sürgősségi, ortopédiai, szájsebészeti, idegsebé-
szeti orvosi vizsgálat, RTG és koponya CT vizsgálat), mely kóros 
idegrendszeri tünet nélküli agyzúzódást állapított meg. 1 napos 
megfigyelés után kontroll CT vizsgálat után orvosi felügyelet-
tel, menetrendszerinti járattal érkezett haza. Itthoni kontroll vizs-
gálat (MRI) továbbra is negatív idegrendszeri státusz mellett az 
elváltozás (agyi bevérzés) csökkenését véleményezte. Szövőd-
ménymentes esetben is több hónapos kiesés a versenysportból.

Doppingvizsgálatok az olimpia alatt 
157 sportoló részvétele mellett 37 sportolónál összesen 43 alkalommal történt doppingvizs-
gálat (39 alkalommal vizelet, 4 alkalommal vérvizsgálat).

Többszörös vizsgálaton esett át: Nagy László kézilabda 3 x
     Császár Gábor kézilabda 2 x
     Tóth Ildikó vízilabda 2 x
     Joó Abigél judo  2 x
     Pars Krisztián atlétika  2 x
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 2011:
Tiltólista könyv formátumban
Tiltólista CD formátumban
Doppingellenes tevékenységet szabályzó hatályos Kormányrendelet CD formátumban
Holléti (whereabouts) információs kötelezettség teljesítésének szabályai, és gyakorla-ti út-
mutató
Doppingellenőrzési ismeretek jegyzet
HUNADO éves jelentése könyv formátumban
A Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) tevékenysége a Londoni Olimpiai ciklusban 
2007-2011 jegyzet formátumban

 2012:
Tiltólista könyv formátumban
Tiltólista CD formátumban
Holléti (whereabouts) információs kötelezettség teljesítésének szabályai, és gyakor-lati út-
mutató
Doppingellenőrzési ismeretek jegyzet
„Mi a dopping? – A táplálék-kiegészítők szedésének veszélye” jegyzet formátumban
„Amit a doppingellenes eljárásról tudni kell” – könyv formátumú közös kiadvány a Magyar 
Olimpiai Bizottsággal valamennyi olimpiai résztvevő számára
„Útravaló az olimpikonoknak” díszkötésű könyv formátumban
Felhívás az élelmiszer szennyeződés lehetséges veszélyeire – szórólap formátumban
Tiltott stimuláns (Methylhexanamine) tartalmú táplálék-kiegészítők a kereskedelmi forga-
lomban – szórólap formátumban
HUNADO éves jelentése könyv formátumban

Doppingellenes felvilágosítás és megelőzés (2012):
Az Olimpia kezdete előtt, a Magyar Antidopping Csoport felvilágosító reklámkampánya kere-
tében, számos televíziós csatornán volt látható a társadalmi célú doppingellenes kampány rek-
lámfilmje, illetve Budapest több pontján, a témára vonatkozóan óriás plakátokon hívtuk fel a fi-
gyelmet a „tiszta sport” fontosságára, és a doppingolás veszélyeire. 

Doppingellenes előadások (2012):
Utánpótlás Konferencia – Testnevelési Egyetem (január 26)
Békéscsabai Sportegészségügyi Konferencia (április 12.)
XVII. kerületi Szabadság sugárúti Általános Iskola 2012 perc az Olimpiáról (április 27.)
MACS 2 napos Doppingellenes konferencia (május 10-11. Magyar Sport Háza)
Doppingellenes konferencia az olimpiai csapat részére (június 16. Magyar Sport Háza)
Doppingellenes előadás nem olimpiai sportágak részére: edzőképzés – kick-box (július 07, Győr) 
Doppingellenes konferencia az olimpiai csapat részére (július 11. Magyar Sport Háza) 
Doppingellenes előadás valamennyi válogatott kerettagnak folyamatosan egész évben

V. DOPPINGELLENES TEVÉKENYSÉG

A Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) doppingellenes tevékenysége több szintű, egyik ré-
sze maga a doppingellenőrzés, mely a mintavételek előirányozásától, megszervezésétől, a vize-
let és / vagy vérvétel helyszíni kivitelezésén át, a megfelelő laboratóriumba történő biz-tonsá-
gos szállításig tart. Az aktivitás másik része a hatályos Kormányrendelet által meghatá-rozott, és 
a Közbeszerzési Pályázatban előírt NADO feladatok, melyek a Nemzeti Doppingel-lenes Szerve-
zet megfelelő működését jelentik. A doppingellenőrzés mellett, továbbra is ki-emelt NADO fel-
adat a felvilágosító – megelőző tevékenység, mely során a sport tisztaságá-hoz szükséges infor-
mációkat, doppinggal kapcsolatos jogszabályokat, figyelmeztetéseket, és az aktuális, naprakész 
tiltólistát kell eljuttatnunk a sportolókhoz, és az őket segítő szakembe-rekhez. 

A Magyar Antidopping Csoport doppingellenes kiadványai 2009-2012:
2009:
Tiltólista könyv formátumban
Tiltólista CD formátumban
WADA Kódex könyv formátumban

 WADA Kódex CD formátumban
Doppingellenes tevékenységet szabályzó hatályos Kormányrendelet CD formátumban
 Holléti (whereabouts) információs kötelezettség teljesítésének szabályai, és gyakorla-ti út-
mutató
Doppingellenőrzési ismeretek jegyzet
HUNADO éves jelentése könyv formátumban

 2010:
Tiltólista könyv formátumban
Tiltólista CD formátumban
 Holléti (whereabouts) információs kötelezettség teljesítésének szabályai, és gyakorla-ti út-
mutató
Doppingellenőrzési ismeretek jegyzet
HUNADO éves jelentése könyv formátumban

Évszám Megrendelt állami mintaszám Pozitív esetek száma

2009. 900 minta (550 vizelet és 350 vér) 8
2010. 900 minta (570 vizelet és 330 vér) 9
2011. 1100 minta (693 vizelet és 407 vér) 12
2012. 1100 minta 5 (2012-09-30-ig feldolgozva)
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A Magyar Antidopping Csoport doppingellenőrei a XXX. Londoni Nyári Olimpiai Játékokon:

A Londoni Olimpián a Magyar Antidopping Csoport 15 fős, a Paralimpián 4 fős küldöttséggel 
képviseltette magát. 

A jövőben még több lehetőséget szeretnénk megragadni, hogy ilyen, és ehhez hasonló mó-don 
folytathassuk, és egyre hatékonyabbá tegyük a doppingellenes nevelő – felvilágosító – prevenciós 
missziónkat. A felvilágosító munka mellett, pedig szeretnénk a jövőben is ápolni a Magyar Antidop-
ping Csoport kiváló nemzetközi kapcsolatait, és folytatni a nemzetközi sze-repvállalást, ezzel is még 
nagyobb elismerést, és nemzetközi hírnevet szerezve a hazai dop-pingellenes tevékenységnek. 

VI. A NEMZETKÖZI FELADATOK ÉS ESEMÉNYEK  
ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁ-MOLÓJA

• Olimpiai síkvízi kajak-kenu csapat szállásának biztosítása.
• 2010. október 05-06. között a MOB és a MKKSZ közös küldöttsége látogatása London-ban.
• MOB vendégek és szponzorok számára szállásfoglalás és szerződés megkötése.
• MOB elnöki és főtitkári szállásfoglalás és szerződés megkötése.
• Olimpiai kerettagok doppingmentes nyilatkozatának elkészítése.
• Olimpiai belépőjegyek megfelelő elosztása érdekében érdekérvényesítés.
• Szövetségek teszt-versenyeken való részvételének segítése (szállás, nevezés, vízum, stb.).
• Együttműködés kialakítása a budapesti Egyesült Királyság Nagykövetségével.
• A Magyar Olimpiai Küldöttség Akkreditációs rendjének elkészítése.
• Önkéntesek jelentkezési határideje, 2010.10.31.
• XXX. Nyári Olimpiai Játékok Csapatvezetői szeminárium, London, 2011. augusztus 09-12.
• ATR, azaz a jegyértékesítő ügynökségek részére rendezett szeminárium, 2011. szep-tember 21.
• „Olimpia – Verseny – Sport – Jog” Nemzetközi sportjogi konferencia, 2011. szeptem-ber 29-30.
• Olimpiai Falu bérleményeinek megrendelése, 2011. december 31.
• Olimpiai Falun kívül lakó hivatalos kísérők számára szállásfoglalás és szerződés megkötése.
• Napi kapcsolattartás a Londoni Szervező Bizottság (LOCOG) illetékeseivel (e-mail, fax, telefon).
• Fizetési kötelezettségek határidőre történő teljesítése.
• Szövetségek folyamatos tájékoztatása az aktuális feladatokról, kötelezettségekről.
•  Orvosi regisztrációs, gyógyszerészeti és gyógyászati eszközök bevitelére irányuló ké-relmek be-

nyújtása, 2011.11.30.
• Közjogi méltóságok akkreditációjára irányuló előzetes kérelmek kibocsátása, 2012.03.23.
• -Akkreditációs kérelmek benyújtási határideje, 2012.03.23.
• Magyar Olimpiai Csapat szálláshelyének véglegesítése az Olimpiai Faluban, 2012.03.12.

Doppingellenes előadások orvosi konferenciákon (Magyar Kardiológus Társaság; Magyar Phar-
makokinetológiai és Toxikológiai Társaság; Családorvosi Konferencia; Sportorvos képzés; Ameri-
kai Magyar Orvosszövetség Magyarországi Tagozata)
Doppingellenes konferencia Pécs (szeptember 14.)

Beszámoló a Magyar Antidopping Csoport által működtetett doppingellenes informáci-
ós, felvilágosító sátor tevékenységéről: 

Csatlakozva a WADA doppingellenes felvilágosító programjához (WADA Outreach Program), a 
Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) 2010-2012 között rendszeresen doppingellenes infor-
mációs, felvilágosító sátorral jelent meg kiemelt hazai, illetve Magyarországon rendezett nem-
zetközi sporteseményeken, rendezvényeken. A doppingellenes megelőzés és felvilágosítás ér-
dekében működtetett információs sátorban a Magyar Antidopping Csoport munkatársai és 
doppingellenőrei az alábbi szolgáltatásokat nyújtották a nagyszámú érdeklő-dőnek:

•  Számítógépen, elektronikusan elérhetővé tettük a hatályos tiltólistát, melyet CD for-májá-
ban minden érdeklődő magával vihetett.

•  Kiállításra kerültek a doppingellenőrzéshez használt felszerelések, és a doppingelle-nőrök 
bemutatták, hogyan zajlik maga a mintavétel.

•  Magyar és angol nyelven minden sportoló kitölthette a WADA által összeállított 45 kérdés-
ből álló kvízt, és a részvételt apró ajándékokkal jutalmaztuk.

•  Magyar és angol nyelven ingyenes doppingellenes kiadványokat, WADA Szabályköny-vet, 
plakátokat, felhívásokat, szórólapokat stb. osztottunk ki minden érdeklődő szá-mára.

•  A sátornál megálló, érdeklődő, és a plakátokon kihelyezett doppingellenes alapszabá-lyo-
kat elolvasó, kérdéseket feltevő sportolókat, érdeklődőket a munkatársaink a szponzoraink 
által felajánlott édességekkel, doppingellenes feliratokkal, jelszavakkal ellátott kis tárgyakkal 
(toll, poló stb.) jutalmaztuk. 

•  Nagy sikerű doppingellenes felvilágosító előadást tartottunk a versenyeken induló sporto-
lóknak, a doppingszerek egészségkárosító hatásairól, és a táplálék-kiegészítők ellenőrizet-
len szedésének kockázatairól, veszélyéről.  

Tapasztalataink alapján a doppingellenes felvilágosító program rendkívül hasznos és szüksé-
ges, és a sportolók és edzőik részéről kifejezetten nagy az igény is rá. A doppingellenes

felvilágosítás célja, hogy minél szélesebb körhöz jusson el a naprakész, figyelemfelkeltő, szaksze-
rű doppingellenes információ. Ezért a nagy nemzetközi sportesemények alkalmával megrende-
zett doppingellenes felvilágosító program (kiadványok, előadások), illetve az egy-egy hazai ren-
dezvényen felállított antidopping információs sátor, rendkívül hatékony eszköz lehet minden 
doppingellenes szervezet számára, amellett, hogy a sportolók és sportszakem-berek körében, 
pedig igen népszerű, és kedvelt. 
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illetve megtekintette az Olimpiai Falut. A tagországok között elsőként a MOB választ-hatta ki az 
Olimpiai Faluban lévő szállását.

NOB – EOC audit vizsgálat a Magyar Olimpiai Bizottságnál
2011. június 06-09. között a Magyar Olimpiai Bizottságot a NOB és az EOC gazdasági vezetői vi-
lágították át az olimpiai és a vonatkozó nemzetközi pénzügyi szabályok szempontjából. A NOB 
és az EOC közös értékelése alapján a MOB szervezete, vezetői és munkatársai kitűnőre vizsgáz-
tak az audit során.

Tadzsik Olimpiai Bizottság – Magyar Olimpiai Bizottság Együttműködési Megállapodás
Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, és Nematov Maliksho a Tadzsik Olimpiai Bizott-
ság elnöke, Magyarország és Tádzsikisztán közötti együttműködési megállapodást írt 2011. júni-
us 10-én Budapesten.

XXX. Nyári Olimpiai Játékok csapatvezetői értekezlete
A Londoni Olimpiai Játékok csapatvezetői értekezletét 2011. augusztus 09. - 12. között került 
megrendezésre. A csapatvezetői értekezletet hagyományosan az Olimpiai Játékok előtt 1 évvel 
tartják, ahol a tagállamok delegáltjai kérdéseket tehetnek fel a szervező bizottság vezetőinek, il-
letve közvetlen módon gyakorolhatnak befolyást a szervezésre, valamint érvényesíthetik orszá-
guk érdekeit szükség szerint. Ennek következtében operatív, adminisztrációs, logisztikai és jogi 
kérdések aspektusából a szemináriumok kiemelkedő jelentőséggel bírnak.

Kevesebb, mint egy évvel a XXX. Nyári Olimpiai Játékok előtt a Londoni Szervezőbizottság (LO-
COG) a 205 tagország vezetői számára csapatvezetői értekezlet keretében lehetőséget adott a 
jövői évi versenyhelyszínek, létesítmények és az Olimpiai Falu bejárására, szervezési és logisztikai 
feladatatok áttekintésére. A csapatvezetői szeminárium valójában az utolsó alkalom a nemzeti 
küldöttségek operatív vezetői részére, hogy a szervezőbizottság munkájá-ra, terveikre és a jövő 
évi lebonyolításra szakmai szempontok alapján és a versenyzők érde-kében befolyást gyakorol-
hassanak. A három napos konferencia keretében az összes funkcio-nális terület vezetője beszá-
molt munkájáról, terveiről és a megvalósításról. Ennek keretében szakmai beszámolók hangzot-
tak el többek között az akkreditációról, a nevezésről, edzés és versenyhelyszínekről, szállításról, 
be- és kiutazásról, személy és teherszállításról, nemzetközi kapcsolatokról, biztonságról, olimpi-
ai faluról, szállodai elhelyezésről, szállításról és közleke-désről, bérleményekről, illetve a belépő-
jegyekről.

Komoly sportdiplomácia sikernek lehet elkönyvelni, hogy a magyar csapat olimpiai falubeli szál-
láshelyét szó szerint a legelsők között sikerült lefoglalni ezzel is biztosítva olimpikonjaink bizton-
ságos és zavarmentes elhelyezését és életét az Olimpiai Játékok alatt. Ennek megfele-lően a ma-
gyar csapat szállása az Olimpiai Falu főbejáratával szemben található sétány végén lesz, egy 12 
emeltes épületben, mintegy 350 méterre az étteremtől és közvetlen a poliklinika szomszédság-
ban.  Természetesen a végső szállás, valamint szoba- és ágyvolumen a versenyzői létszám alap-

• Küldöttség előzetes regisztrációja (PRE-DRM) London 2012.05.03.
• III. MOB-MKKSZ küldöttség hivatalos látogatása LOCOG-nál, London, 2012.07.03.
• Nevezési és a részvételi nyilatkozat benyújtási határideje, 2012.07.09.
• Küldöttség regisztrációja (DRM) London, 2012.07.11

I. MOB-MKKSZ küldöttség hivatalos látogatása LOCOG-nál 
2010. október 05-06. között látogatást tett a MOB-MKKSZ közös küldöttsége a Londoni Szer-ve-
zőbizottságnál. A látogatás elsődleges célja volt a magyar olimpiai kajak-kenu csapat olim-piai 
falun kívüli elhelyezés helyszínéről döntés, illetve a kajak-kenu létesítmény vezetőivel kétolda-
lú megbeszélések folytatása. A látogatás eredményeként a MOB és az MKKSZ megál-lapodott 
az olimpiai kajak-kenu csapat külső szállásának biztosítása felől a Kajak-kenu Teszt-versenyre és 
a XXX. Nyári Olimpiai Játékok időtartamára kiterjedően. A látogatásunkkal elő tudtuk készíteni 
a biztonságos és zavarmentes működést az Olimpiai Játékok idejére, elővé-teleztük és számba 
vettük az elvégzendő feladatokat, illetve közvetlen kapcsolatokat alakí-tottunk ki a LOCOG dön-
téshozóival. A látogatás alapján szükségesnek tűnt a MOB és az MKKSZ közötti felelősség meg-
osztását írásban rögzíteni az Olimpiai Falun kívüli elhelyezés miatt, amely potenciális kockázati 
tényezőnek minősíthető. Fontosnak ítéltük meg, hogy a kiutazás előtt készüljenek a rendkívüli 
eseményekre vonatkozó forgatókönyvek a biztonságos működés érdekében. 

Szerb Olimpiai Bizottság – Magyar Olimpiai Bizottság Együttműködési Megállapodás
Borkai Zsolt, a MOB Elnöke, a Szerbia és Magyarország közötti sport együttműködési megál-la-
podást írt alá 2012. február 19. napján Budapesten a Szerb Olimpiai Bizottságot vezető világ hí-
res kosárlabdázóval, Vlade Divac-cal.

Európai Olimpiai Bizottságok „Olimpiai Játékok” munkabizottsági ülése Budapesten
2011. március 19. napján az EOC munkabizottsága Budapesten ülésezett 11 ország főtitkárá-nak 
és sportigazgatójának részvételével. A bizottság az EOC sportszakmai és szervezési felü-gyelet-
tel rendelkező testülete, amely ajánlásokat fogalmaz meg az illetékes Olimpiai Szerve-zőbizott-
ságok és sportszervezetek számára.

Borkai Zsolt és Jacques Rogge, NOB elnök kétoldalú tárgyalása Lausanne városában
Borkai Zsolt MOB Elnöke 2011. március 30. napján bemutatkozó és kétoldalú tárgyalás kere-
tében találkozott Jacques Rogge úrral a NOB elnökével Lausanne-ban, a NOB központjában.

Borkai Zsolt és Patrick Hickey, EOC elnök kétoldalú tárgyalása Rómában
Borkai Zsolt MOB Elnöke 2011. április 11-12. között bemutatkozó és kétoldalú tárgyalás kereté-
ben találkozott Patrick Hickey úrral az EOC elnökével Rómában, az EOC központi iro-dáján.

MOB-LOCOG Kétoldalú tárgyalások
2011. április 19-20. között a MOB operatív küldöttsége munkalátogatás keretében kétoldalú tár-
gyalásokat folytatott a LOCOG illetékeseivel, bejárta a fontosabb verseny és edzéshelyszí-neket, 
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solta, sőt döntött az adott sportoló Olimpiai Játékokon való indulásáról. Tehát a fegyelmi 
bizottság közvetlen módon elvonta, befolyásolta az illetékessége döntési jogát.

c.  A sportolóval szemben doppingvétség elkövetése miatt kiszabásra kerülő joghátrány: 
az eltiltás. Tehát amennyiben a sportoló az Olimpiai Játékokon sem indulhat dopping-
vétség miatt akkor azzal a sportolót már a második jog-hátránnyal sújtják ugyanazon 
cselekményért. Ez pedig a kettős büntetést va-lósít meg, amely a nemzetközi jogelvek 
alapján tilos.

d.  A NOB elnökségi határozata tartalmát tekintve inkább fegyelmi határozat, mi-közben a 
NOB elnöksége nem fegyelmi testület, így fegyelmi határozatot nem hozhat.

3.  2011. február 09. MOB Frank FREDERICKS-hez, a NOB sportolói bizottságának vezető-jé-
hez, fordult kifejezve aggályát a szabályt illetően és a nevezett határozat felülvizsgálatát 
kérve a sportolók olimpiai indulás jogának védelme érdekében, példaként felhozva Kiss 
Balázs világbajnok birkózó esetét.

4.  2011. április 28. Az Amerikai Olimpiai Bizottság és a NOB megállapodott, hogy a ne-
vezett szabály érvényességének felülvizsgálatát kéri az Olimpiai Játékokkal kapcsola-
tos jogvitákra kizárólagos illetékességgel rendelkező Nemzetközi Sportdöntőbíróságtól, 
azaz a CAS-tól.

5.  2011. április 29. A MOB írásban csatlakozott az Amerikai Olimpiai Bizottság (USOC) kerese-
ti kérelméhez miután a Rana Dershowitz-zal a USOC jogi igazgatójával egyez-tettünk és ez 
alapján azonos álláspontra jutottunk. A szabály érvényességének bíró-sági felülvizsgálatát 
2011. augusztusára, míg az ítélethirdetést szeptember végére je-lezték.

6.  2011. október 06. CAS a nevezett szabályt érvénytelennek és végrehajthatatlannak minő-
sítette. CAS az indokolásban jelezte, hogy
a.  a NOB elnökségi határozata elsősorban fegyelmi joghátránynak tekinthető, ezért a 

WADA Kódexbe ütközik, amely tiltja a dopping vétség miatt kiszabott eltiltás időtarta-
mának utólagos megváltoztatását;

b.  amennyiben a NOB elkívánja tiltani a doppingvétséget elkövető sportolókat az Olimpiai 
Játékoktól, azt a WADA jogalanyainak egyetértésével a WADA Kó-dexben kell a joghát-
rányoknál szabályozni;

c. a NOB határozata a kettős büntetés tilalmát megvalósítja.
7. Összefoglalás:

a.  A sportolók Olimpiai Játékokon való indulásáról kizárólag a Nemzeti Olimpiai Bizottsá-
gok és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság dönthet.

b.  A nevezett szabály jogi korrekciója után ez az indulási jog egyértelműen és tárgyilago-
san értelmezhető az Olimpiai Mozgalom minden jogalanya számára.

c.  A CAS döntés nem befolyásolja a doppingellenes harcot és a zéró tolerancia elvét. Vár-
ható, hogy a NOB a Londoni Olimpiát követően 2013-ban kezdemé-nyezi a WADA Kó-
dex felülvizsgálatát a CAS ítélet indoklásában megfogalma-zott ajánlásra tekintettel, 
azzal a nem titkolt céllal, hogy a doppingvétséget el-követő sportolókat eltiltsa az Olim-
piai Játékoktól. 

ján kerül megállapítása a szigorú NOB előírásokkal és a vonatkozó akkreditációs szabályokkal 
összhangban. Ezenfelül szintén az elsők között sikerült a tradicionálisan az olimpiai faluban szer-
vezett magyar zászló felvonásának és a magyar csapat köszöntésének napját és pontos idejét 
rögzíteni, így előreláthatóan erre az ünnepségre 2012. július 25.-én 14.00 órakor kerül sor azaz 
kettő nappal a megnyitó ünnepség előtt.  A részvétel szempontjából és így a MOB számára a 
kettő legfontosabb dátum 2012. március 23.-a, amely az akkreditációs határidő, illetve 2012. jú-
lius 09.-e, amely a nevezési határidő. Mindkét határidő jogvesztő, azaz a határidő mulasztása a 
részvételi jog elvesztésével járhat. A magyar csapat végleges regisztrációjára, amely már a lon-
doni Olimpiai Faluban előzetes bejelentkezésünk alapján 2012. július 11.-én kerül sor. Mindkét 
esemény rendkívüli jelentőséggel bír a magyar csapat és küldöttség részvétele, akkreditációja, 
nevezése és a helyszíni működése szempontjából.

Sajnálatos módon a konferenciával egy időben londoni utcai zavargások zajlottak, amelyek-
nek azonban semmi köze nem volt sem a jövő évi Olimpiai Játékokhoz, sem a csapatvezetői 
értekezlethez, sem a teszt-versenyekhez. Érthető módon és ezen események következtében a 
biztonság kérdése fokozottabban került előtérbe, de a szervezőbizottság minden tagországot 
megnyugtatott, hogy a küldöttségek teljeskörű védelemben és biztonsági szolgáltatásban fog-
nak részesülni a megérkezésük pillanatától kezdve egészen az elutazásukig, szükség és igény 
szerint biztonsági kapcsolattartó személyt is adnak a küldöttség mellé, hasonlatosan az Athéni 
Olimpiai Játékokhoz 2004-ben.

„Olimpia – Verseny – Sport – Jog” Nemzetközi sportjogi konferencia
2011. szeptember 29-30. között első ízben a MOB nagyszabású nemzetközi sportjogi konfe-ren-
ciát szervezett EOC és NOB támogatással, ahol a fő előadók között szerepet többek között Dick 
Pound, NOB-tag és a WADA korábbi elnöke, Matthieu REEB, a CAS főtitkára és Howard STUPP, a 
NOB jogi igazgatója.

2011. október 06.: NOB „hathónapos” vagy más néven „oszaka” szabályát a CAS megsemmisíti
1. 2008. június 27. NOB elnöksége az alábbi határozatot hozta az Olimpiai Charta 45. cikkely-
ében meghatározott olimpiai részvételi szabályt illetően:
„Az a sportoló, akit doppingvétség elkövetése miatt hat hónapnál hosszabb időre eltil-tásra kerül, 
az eltiltásának letöltését követő Olimpiai Játékokon (akár nyári, akár téli) nem indulhat.”
2. A MOB határozott álláspontja szerint a nevezett szabály aggályos volt több szem-pontból is:

a.  A NOB elnöksége határozattal kívánta az olimpiai részvételi jogot szabályozni, nem az 
Olimpiai Chartában, ez pedig azt jelenti, hogy egy alacsonyabb szintű jogszabállyal kíván-
ta a NOB az Olimpiai Chartában meghatározott magasabb szintű jogszabályt szigorítani.

b.  Az Olimpiai Charta alapján, az Olimpiai Játékokon való indulás jogáról kizáró-lagos illeté-
kességgel a tagország Nemzeti Olimpiai Bizottsága és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, 
mint az Olimpiai Mozgalom legfőbb irányító testülete, jogosult dönteni. Ezért a nevezett 
szabály hatáskör elvonást valósít meg, ugyanis a sportoló doppingvétség ügyében eljáró 
fegyelmi bizottság az eltiltás időtartamának megállapításakor közvetlen módon befolyá-
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Meghiúsult MOB-LOCOG Kétoldalú tárgyalások – MALÉV csőd
2012. február 06.-ra a MOB operatív küldöttsége egynapos villám munkalátogatást tervezett a 
LOCOG vezetőivel, amely sajnálatosan módon MALÉV 2012. február 03.-i csődje miatt meghiú-
sult. Ezzel sajnos nemcsak a látogatás maradt el, de a már véglegesre előkészített MOB-MALÉV 
együttműködési megállapodás is elveszett.

MOB-LOCOG Kétoldalú tárgyalások
2012. március 12.-én a Londoni Magyar Olimpiai Csapat vezetője és helyettese a februárban 
meghiúsult egynapos villám munkalátogatást pótolta és találkozott a LOCOG vezetőivel két-ol-
dalú tárgyalások és egyeztetések céljával. A látogatásunk kézzelfogható hozadék volt az Olim-
piai Falura vonatkozó tervek elkészítése volt, illetve döntések meghozatala. Ennek eredménye 
volt, hogy a csapatirodát és az egészségügyi részleget kijelöltük, a felosztásukat és működését 
meghatároztuk. A tervezés, és képi formában megjelenő tervek elkészítése azért volt rendkívüli-
en fontos, mivel ezek alapján dolgoztak a Szervező bizottság munkatár-sai.

Ausztrál Olimpiai Bizottság – Magyar Olimpiai Bizottság Együttműködési Megállapodás
Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, és John Coates az Ausztrál Olimpiai Bizottság 
elnöke, Magyarország és Ausztrália közötti együttműködési megállapodást írt március 22-én 
Sydney-ben. A sporttörténelmi szerződés legyőzi a két ország között feszülő föld-rajzi korláto-
kat és időjárásbeli különbségeket, illetve megteremti az ausztrál és magyar sport együttműkö-
désének alapját. Az ausztrál sport rendkívül erős és eredményes. Ausztrália a Pekingi Olimpiai 
Játékokon az országok versengésében a 6. helyen végzett 14 arany, 15 ezüst és 17 bronzérem-
mel. Európából Ausztráliát csupán Nagy Britannia és Németország tudta megelőzi az éremtáb-
lázaton. A történelmi Melbourne-i Olimpiai Játékokra és a millenniumi Sydney Olimpiai Játé-
kokra pedig mi magyarok és a résztvevők is örömmel és szívesen emlékeznek vissza. A 2000. 
évi Játékokat maga Samaranch NOB-elnök a záróünnepségen elmon-dott beszédében így jel-
lemezte „The best Games ever!”, azaz „Minden idők legjobb Olimpiá-ja”! Ausztrália hasonló telje-
sítményre készül idén Londonban, ahol az egyik legnagyobb csa-pattal várhatóan 430-450 ver-
senyzővel fog versenybe szállni a résztvevő 205 országgal. A megállapodásnak köszönhetően 
megnyílt a lehetőség, hogy a két ország sportja erősítse és közelítse saját sportágait, sportrend-
szerét, és sporttudományát. Csereprogramok, szakem-berek, edzőtáborok cseréje, közös fel-
készülés és versenyzés, illetve versenyrendezés a megállapodás része. A felek vállalják, segítik, 
támogatják egymást a nemzetközi események szer-vezésében, tapasztalat- és információ cseré-
vel. John Coates, Ausztrál Olimpiai Bizottság elnöke, a NOB tagja, a Nemzetközi Sportdöntő Bíró-
ság (CAS) elnöke megköszönte Borkai Zsolt MOB-elnöknek az együttműködést, amelynek ered-
ményeként „az ausztrál versenyzők, sportszakemberek és sportvezetők sokat tanulhatnak a magyar 
kollégáiktól. Különösen nagy várakozással nézünk a magyar barátainkkal történő együttműködés 
elébe a vízilabda és kajak-kenu sportágakban, ahol Olimpiáról, Olimpiára a magyarok bizonyítják vi-
lágnagyságukat!” A megállapodás egyik jelentős eredménye, hogy Magyarország legjobb fiatal 
sportolóit az ausztrál szervezők meghívták a 2013. évi Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra.

Japán Olimpiai Bizottság – Magyar Olimpiai Bizottság Együttműködési Megállapodás
A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Borkai Zsolt, Tokió, 2011. október 13. napján, hosszú előké-
szítést követően történelmi eseményen szentesítette aláírásával Japán és Magyaror-szág közöt-
ti sportegyüttműködést. A magyar sport számára számos előnyt és lehetőséget tartalmazó do-
kumentumot a Japán Olimpiai Bizottság elnöke, Tsunekazu Takeda úr írta alá és Masato Mizuno 
a Japán Olimpiai Bizottság alelnöke adta át. Az együttműködés célja töb-bek között a két ország 
sportja közötti kapcsolatok erősítése és a két ország közötti kölcsönös megértés és egymás irán-
ti tisztelet előmozdítása. A Japán és a Magyar Olimpiai Bizottság szabad akaratától vezetve kifeje-
zi, hogy kölcsönösen együttműködnek és támogatást nyújta-nak egymásnak a sport terén és a 
lehetőségeik alapján. Ennek keretében sportolók és edzők csereprogramjait segítik elő az aláíró or-
szágok, ideértve sportvezetők, sportszakemberek, bírók és sporttudományt művelő szakemberek 
csereprogramjait. Kölcsönösen szakmai kon-ferenciákat és konzultációkat szerveznek, illetve infor-
máció cserével támogatják egymás munkáját, eredményességét. Japán és Magyarország nemze-
ti olimpiai bizottságai ezenfelül kölcsönösen vállalják, hogy hazájuk nemzeti sportági szakszövet-
ségeivel és sportegyesületei-vel együttműködve közös edzőtáborozásokat, munkalátogatásokat, 
edző és sportszakember továbbképzéséket, sporttudományi és doppingellenes kutatásokat, infor-
máció és adatcserét, marketing ismeret átadást valósítanak meg. A megállapodás a Rio Olimpiai 
Játékok utánig érvényes, azaz 2016. év végig szól, amelyet a felek megújíthatnak. A magyar sport 
rendkívüli lehetőséget kapott ennek a megállapodásnak köszönhetően, ugyanis a Japán Olimpiai 
Bizott-ság segítségével a magyar nemzeti válogatottak Japánban, a világ legmodernebb, legjob-
ban felszerelt edzőtáboraiban és világszínvonalú sportszakemberek irányítása mellett és sport-esz-
közök használatával készülhetnek fel a jövő Olimpiai Játékaira és sporteseményeire. Japán öröm-
mel segíti hazánkat a sporttudományok terén csereprogramokkal és magyar sport-szakemberek 
fogadásával, képzésével a magyar igények szerint. A történelmi eseményre a 2011. évi Tokiói Tor-
na Világbajnokság keretében került sor Japán és Magyarország legmaga-sabb sporttisztségét be-
töltő vezetői előtt. A megállapodás szentesítését követően Borkai Zsolt látogatást tett a 2001-ben 
épült Japán Sporttudományi Intézetben és a 2008-ban épült Japán Nemzeti Edzőközpontban. A 
két intézet szoros együttműködésben és a Japán Olimpiai Bizottság szakmai ellenőrzése mellett 
világszínvonalú létesítményekben több mint 500 élver-senyző számára a világ legjobb és legmo-
dernebb körülményeit, feltételeit biztosítja. Az edzőközpontban az olimpiai válogatottak készül-
nek a jövő évi Olimpiai Játékokra. A MOB elnöke megtekintette a Japán szinkronúszó, a torna, az 
ritmikusgimnasztika, evezés, kajak-kenu, sportlövészet, íjászat és judo válogatottak felkészülési lé-
tesítményeit. A sporttudo-mányba is betekintést nyert a MOB elnöke, így személyesen láthatta az 
áramoltatós evezős és kajakkenu labort, a rendkívülien felszerelt sportélettani, fitnesz és magaslati 
termeket. A látogatást végén Borkai elnök úr röviden találkozott a Japán Olimpiai Bizottság mun-
katársai-val és megtekintette a társszervezet irodáit.

Borkai Zsolt és Frantisek Chemlar, Szlovák Olimpiai Bizottság elnök közötti kétoldalú tárgya-lás Győrben
Borkai Zsolt MOB elnök úr 2011. november 11. napján Győrben fogadta Frantisek Chmelar és  
Jozef Liba urakat, a Szlovák Olimpiai Bizottság elnökét és főtitkárát a két ország között kétoldalú 
tárgyalások folytatásának céljával.
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ve jó hírünket és erősítve sportdiplomáciai kapcsolatinkat, amely különö-sen fontos volt a Lon-
doni Olimpiai Játékokat megelőzően.

NOB jóváhagyás az új MOB címerre
A MOB közgyűlés határozatával 2012. február 26. napján elfogadott új MOB címert a NOB 2012. 
május 09. napjától hatályosan jóváhagyta és engedélyezte annak használatát, illetve használat-
ba adását.

Olimpiai Ifjúsági Tábor
A Londoni Szervező Bizottság a NOB hozzájárulásával hagyományt bontott és nem rendezett 
olimpiai ifjúsági tábort.

NOB egyéni sportolói ösztöndíj program
A MOB felterjesztésére 30 magyar egyéni sportoló részesült NOB ösztöndíjasban a Londoni 
Olimpiai Játékokra, köztük többek között Szilágyi Áron későbbi olimpiai bajnok kardvívó. Mind 
a kiválasztási, mind a finanszírozási rendszert igazolja a részvétel előírások teljesítésé-nek magas 
aránya, amelyre nemcsak a MOB, de a NOB, mint pénzügyi támogató is megelé-gedéssel tekint.
Cél:    A XXX Nyári Olimpiai Játékokra történő felkészülés, kvalifikáció és rész-vé-

tel anyagi fedezetének biztosítása egyéni, nyári olimpiai sportágak-ban 
versenyző sportolók számára pályázat alapján.

Keretösszeg:  120.000 USD
Ösztöndíj mértéke:  30 fő x 665 USD x 6 hónap, amely összeget a MOB a „Gerevich” ösz-töndíj 

keretében folyósított a jogosítottak bankszámlájára.
Ösztöndíj időszaka:  2012. január 01. és 2012. június 30. (6 hónap)
Jogosultak:   A nyári és egyéni olimpiai sportági szakszövetségek felterjesztésére a 

MOB szakmai fóruma kétoldalú egyeztetések alapján a MOB El-nöksége 
döntött a NOB sportolói ösztöndíjak odaítéléséről.

Akkreditációval kapcsolatos feladatok teljesítése
A Sydney Olimpiai Játékoktól számítva, eseményről eseményre a MOB elektronikus úton tartja 
nyilván akkreditációs adatbázisát, nyújtja be kérvényeit és intézi ügyeit. Az akkreditá-ciós kérel-
mek benyújtási határideje: 2012. március 16. 12:00 óra volt info@olympic-hun.org e-mail címre. 
A Szervezőbizottsághoz 2012. március 23. napjáig kellett továbbítani az adato-kat online rend-
szeren keresztül. Az előzetesen elkészített és kiküldött Excel táblázat kitölté-sével történt az akk-
reditációs adatbázis létrehozása. Az útlevelek minimális érvényessége: 2012. december 31. volt.

A NOB akkreditációs szabályzata jelentősen módosult nemcsak az Athéni Nyári Olimpiai Já-té-
kok, de a Pekingi Olimpiai Játékokhoz képest is. Az Olimpiai Charta 40. § alapján a következő ka-
tegóriákban biztosított az akkreditáció: Aa = versenyző, Ac = csapatvezető, Ao = hivatalos kísé-
rő (Edző, Adminisztráció, Technikai személyzet, Egészségügy, Sajtófőnök (1db), NOC kategória (a 
korábbi G, Gi, Gt, H), MOB Elnök / Főtitkár, Államfő, Miniszterelnök, Sportminiszter, Vendég kártya 

XVIII. Nemzeti Olimpiai Bizottságok Világszövetségének Közgyűlés és a II. Olimpiai Sport 
Világkonferencia.
Immár tizenhetedik alkalommal tartotta meg a Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetsége 
(ANOC) közgyűlését 2012. április 11-15. között, ahol az Olimpiai Mozgalom tagországainak veze-
tői találkoztak. Mivel Mario Vazques Rana elnök a közgyűlés előtt írásban lemondott elnöki man-
dátumáról több mint harminc év regnálás után ezért a tisztújítás miatt és moszk-vai helyszín mi-
att rendkívüli média figyelem kísérte az olimpiai bizottságok világtalálkozóját. Nemzeti Olimpiai 
Bizottságok Világszövetsége (ANOC) munkáját a Nemzetközi Olimpiai Bi-zottság elnökségének 
együttes ülésével zárta, amelyet személyesen Jacques Rogge NOB-elnök vezetett.  ANOC köz-
gyűlésén jelentős határozatokat fogalmazott meg, így többek kö-zött elítélte Ecuador Kormá-
nyát a nemzeti olimpiai bizottság és sportszervezetek autonómiá-jának veszélyeztetésért és a 
közvetlen politikai beavatkozásért tekintettel az Olimpiai Charta vonatkozó szabályainak meg-
sértésére. A világszervezet döntött arról, hogy a NOB végrehajtó bizottságába az európai konti-
nenst képviselő Patrick Hickey-t az EOC és az Ír Olimpiai Bizott-ság elnökét javasolja delegálni. A 
közgyűlés döntött arról, hogy az ANOC alapokmányának megújítására ad hoc bizottságot állít 
fel jogi szakértők közreműködésével. A szervezetet megújító és a sportolói képviseletet erősítő 
határozatot hozott a közgyűlés az ANOC sportolói bizottság létrehozásával. A delegáltak felhív-
ták a WADA vezetőinek figyelmét, hogy a WADA Törvénykönyv revíziójánál a határozottan ve-
gyék figyelembe a  sportolók véleményét. A közgyűlés ismételten kinyilvánította akaratát a nők 
sportbeli részvételének erősítése érde-kében azzal, hogy 2020-ra a női sportvezetők részvételi 
aránya lehetőség szerint elérje a 20%-ot. 
A közgyűlést követően került sor a II. Olimpiai Sport Világkonferenciára, ahol a Magyarorszá-got 
Czene Attila, Sportért Felelős Államtitkár, képviselte. A konferencia folytatása a 2010-ben létrehí-
vott első sportminiszteri találkozónak, amely a kormányzati és nem-kormányzati sportszerveze-
tek közötti dialógus előmozdítását és együttműködést kívánta megcélozni. A sportminiszterek 
találkozója kinyilatkoztatta, hogy a sport befektetés, érték teremtő társa-dalmi eszközöz, nem 
pedig teher. A kormányzati szervek és a nem kormányzati sportszerve-zetek közötti párbeszéd 
és szoros együttműködés képes megteremteni a sport fejlődésének alapját, amellyel nemcsak 
a sport, de a társadalmak gyarapodhatnak. Rendkívüli eredményt tudott felmutatni a konferen-
cia. Tekintettel a NOB végrehajtó bizottságának döntésére, amellyel felfüggesztette az Ecuadori 
Olimpiai Bizottságot külső befolyás miatt az Ecuadori sportmi-niszter nyilvánosan bejelentette, 
hogy korábbi intézkedéseiket visszavonják és garantálják az Ecuadori Olimpiai Bizottság autonó-
miáját és függetlenségét.

33. Európai Olimpiai Bizottság (EOC) Főtitkári és Csapatvezetői Szemináriuma Budapesten
2012. április 26-29. között első alkalommal rendezett a Magyar Olimpiai Bizottság EOC szak-mai 
és sportdiplomáciai konferenciát Budapesten, így 1995 NOB ülés után a MOB házigazda-ként is-
mét a nemzetközi színtérre lépett és vendégül látta az olimpiai mozgalom 49 európai tagország 
elnökeit, főtitkárait, csapatvezetőit és sportigazgatóit. A delegáltakon felül a NOB, a WADA és az 
illetékes Olimpiai Szervezőbizottságok vezetői és operatív munkatársai jöttek el Budapestre. A 
konferencia igazi sikert hozott mind hazánknak, mind a MOB szervezetének, jelentősen öregbít-
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kus módszert választottuk a többi rendszerrel szemben. A Szerve-zőbizottság online rendszerén 
keresztül nyújtottuk be a nevezéseket. A nevezés hátterét a MOB sportszakmai munkatársai és a 
sportágai konzultációk biztosították. Mindenegyes spor-toló kvalifikációját és az arra alapuló ne-
vezését a Szervezőbizottság munkatársaival egyeztet-tük és ellenőriztük. A rendelkezésre álló és 
a nevezést tanúsító kvalifikációs jegyzőkönyvek-nek köszönhetően kétséget kizáróan tudtuk bi-
zonyítani a versenyzőink részvételi jogosultsá-gát.

II. MOB-MKKSZ küldöttség hivatalos látogatása LOCOG-nál 
2012. július 03. napján villám látogatást tett a MOB-MKKSZ közös küldöttsége a Londoni Szer-
vezőbizottságnál. A látogatás elsődleges célja volt a magyar olimpiai kajak-kenu csapat olimpiai 
falun kívüli elhelyezés és a helyi működés áttekintse a versenyek megkezdése előtt.

Athlete Family and Friends Ticketing Programme, avagy a Sportolók hozzátartozói, barátai részére 
biztosított belépőjegyek
Legelső alkalommal az Olimpiai Játékok történetében a résztvevő sportolók számára a Lon-do-
ni Szervezőbizottság alanyi jogon biztosított hozzáférést a belépőjegyekhez. Minden ver-seny-
ző a saját sportágában és a versenyszámára kettő darab jegyet igényelhetett, amelyet a névérté-
ken, tehát üzleti haszon nélkül értékesítettek a szervezők. Egyedül az úszás esett kor-látozás alá, 
ahol a versenyzők csupán egy jegyet igényelhettek hozzátartozóik részére. A programhoz nagy 
reményeket fűztek a szervezők, de végezetül sok szülő és barát maradt jegy nélkül, illetve uta-
zott ki a helyszínre. A MOB ebben a jegy programban csupán, mint koordinátor vett részt, így a 
jegyek számát és hozzáférhetőségét nem tudta garantálni első-sorban a szervezők nehezen ért-
hető döntései miatt.
 

VII. BESZÁMOLÓ AZ OLIMPIAI SZERVEZÉSI 
FELADATOKRÓL

1. Felvonuló- és formaruházat, sportruházat
Az olimpiai sportruházatot a támogatói szerződésünknek megfelelően az ADIDAS biz-tosította. 
A sportfelszerelés igazodott a változékony angol időjárási viszonyokhoz és még olimpiai mér-
tékkel mérve is igen bőséges volt, hiszen még a pekinginél is több tételt tartalmazott a teljes fel-
szerelés (a teljes férfi kollekció 36, a női 37 darabból állt). A nemzeti felszerelésünk a már hagyo-
mányos meggypiros-törtfehér színvilágot megőrizve nagy változáson ment át, hiszen a londoni 
olimpia alkalmával először sze-repelt Hungary helyett Magyarország felirat a melegítők és pólók 
hátán. A nemzeti felszerelés mellett az ADIDAS vidám színű szabadidős felszereléseket is bizto-
sított a csapattagok számára, valamint a sportágvezetőknek vezetői oldaltáskát, az orvosok-nak 
pedig egészségügyi táskát is. A szabadidős felszereléseket és a táskákat hagyo-mányaink szerint 

és P = tartalékversenyző, személyi edző és edző partner. A PEA = Prime Event Access (a koráb-
bi PEL szemben) vonatkozik a fenti kategóriákra, amely a kiemelt eseményekre történő belépés 
korlátozását jelenti. A kártya tulajdonosa az Olimpiai Család tagjának tekintik ezért Olimpiai biz-
tosításban részesült (Aa, Ac, Ao, NOC, és OCOG), az Olimpiai Alapokmány és a NOB szabályzatai 
és rendelkezései hatálya alatt állt. Ide értve a sportágát irányító Nemzetközi Sportszövetség és a 
Szervezőbizottság szabályzatai.

A küldöttség előzetes nyilvántartásba vétele (Pre-Delegation Registration Meeting) 
A küldöttség előzetes regisztrációja a Londonban került sor 2012. május 03-án. A MOB-LOCOG 
kétoldalú tárgyalása során egyeztettük az akkreditációs és részvételi adatokat, a hivatalos kísérők 
akkreditációs privilégiumait és kvótáit, a versenyzők kvalifikációs állapotát, előzetes nevezését 
stb. a végső regisztráció eredményességének és hatékonyságának előkészítése céljával. A talál-
kozón kizárólag a kvalifikációs kiírást nem teljesített sportolókat és szövetségek által visszavont 
hivatalos kísérőket törlését kérvényeztük.

A küldöttség nyilvántartásba vétele (Delegation Registration Meeting)
2012. július 11. napján hivatalosan és véglegesen nyilvántartásba vettük a Londoni Magyar 
Olimpiai Csapatot. Az Olimpiai Játékok részvételének kiindulópontja és a csapat működésé-nek 
alapja a küldöttség nyilvántartásba vétele, amelyen véglegesítjük csapatagokra és ver-senyzők-
re bontva az akkreditációt, nevezést, szállást, bérleményeket, jogosultságokat, köte-lezettsége-
ket, pénzügyi ügyleteket, érkezési és indulási adatokat, teherszállítást, illetve egyéb logisztikai 
kérdéseket. A regisztráció legfontosabb mozzanata azonban, hogy a kül-döttség nyilvántartás-
ba vétele nélkül az előzetesen elkészített és megküldött akkreditációs kártyák nem élesíthetők, 
a nevezés nem leadható, illetve a szálláshelyünk és a bérleménye-ink nem átvehetők. Tehát a 
küldöttség helyszíni működése mindaddig nem lehetséges, amíg a regisztráció nincs lezárva. A 
regisztráció második legfontosabb mozzanata, hogy a nyilván-tartásba vétel időpontjában aktu-
ális versenyzői létszám képezi a hivatalos kísérők akkreditá-ciós rendjét függetlenül attól, hogy 
az időpontot követően a versenyzői létszámban változás áll be, akár negatív, akár pozitív irány-
ba. Korábbi Olimpiai Játékokon nyert tapasztalt alapján egyértelművé vált a korai regisztrálás 
szükségessége, illetve az ebből szármázó előny és hasznosság tényszerűsége. Ennek következ-
tében most először a végleges nevezési határidő előtti regisztráció mellett döntöttünk ezzel le-
hetőséget és elegendő időt biztosítva arra, hogy a Londoni csapatirodát és szállást előkészíthes-
sük a legelső csapattag megérkezése előtt. 

Nevezéssel kapcsolatos feladatok teljesítése
A nevezés több adminisztrációs lépésből és jogi cselekményből tevődik össze. A nevezés alapját 
képezi a kvalifikáció és az akkreditáció, amely nélkül egyetlen versenyzőt sem lehet nevezni. A 
nevezés három fontos dátuma, határideje volt, így 2012. március 23. az előzetes nevezés, avagy 
az akkreditációs határidő, 2012. május 03. a küldöttség előzetes nyilvántar-tásba vétele, és végül 
2012. július 09. volt a végleges nevezés határidő. A végleges nevezési határidő alól ezúttal az at-
léták sem kaptak felmentést. Csakúgy, mint az akkreditáció esetén a nevezésnél is az elektroni-
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ma ezen a területen is (pl. a csapatutaztatáshoz vagy a szállítmányo-záshoz hasonlóan), hogy 
a gyártás szempontjából sokkal több időre lenne szükség az adminisztrációs és a logisztikai fel-
adatok ellátásához, mint amennyit az olimpiai felkészülés egyes szakaszai megengednek. Pél-
dául, a gyártás optimális tervezéséhez nem tudunk időben pontos csapatlétszámot és nemek 
szerinti megoszlást adni a gyártó cégnek, csak az akkreditációs határidő és a nevezési határidő 
után, ami gyártás szempontjából már nagyon későn van. Sok az időbeli csúszás a sportági ke-
retek kihirdetésében, és még az utolsó pillanatokban is sok személyi változás fordul elő mind a 
sportolói mind az akkreditált kísérői keretekben. Ezt szinte lehetetlen a gyártó cégeknek a kellő 
rugalmassággal követni, így sajnos minden igyekezetünk ellenére előfordulnak feleslegesen le-
gyártott tételek, megmaradt alapanyag készletek vagy éppen olyan későn jött megrendelések, 
melyeket már nem lehetett időben teljesíteni.

A sportfelszerelések és a felvonuló- ill. formaruhák átadására 2012. június 22 – július 5. között ke-
rült sor a Körcsarnok küzdőterén. A SYMA segítségével színvonalas raktár- és átadóteret, próba-
fülkéket, várakozó helyiséget sikerült kialakítanunk az ADIDAS, a Roland Divatház és a felszere-
lést átvevő csapattagok részére.   

2. Utaztatás 
A MOB még 2011. év végén felmérte az egyes sportági szövetségek olimpiai utazá-sokkal kap-
csolatos igényeit, az általuk optimálisnak tartott kiutazási időpontokat, il-letve a tervezett lét-
számot is. Mindezek alapján az Előkészítő Bizottság több alka-lommal is tárgyalást folytatott a  
British Airways légitársaság magyarországi képviselőivel és a MALÉV-val. 
Mint ismeretes, a Londoni Szervező Bizottság (LOCOG) csak a Heathrow repülőtér British Air-
ways által használt termináljaihoz rendelt olyan szolgáltatásokat mint a gyorsított ügyintézés, 
beléptetés, akkreditáció „élesítés”, poggyászkezelés, és a sportolók beszállítása az Olimpiai Fa-
luba. Mivel azonban a British Airways-sel a tárgyalások nem alakultak kedvezően, a MOB igye-
kezett eljárni annak érdekében, hogy a MALÉV által használt Gatwick repülőtéren is elérhetők 
legyenek a Magyar Csapat számára a központi olimpiai szolgáltatások. A LOCOG elnökével, Se-
bastian Coe-val folytatott levelezésünk nyomán a LOCOG-tól ígéretet kaptunk arra, hogy ameny-
nyiben a Magyar Olimpiai Csapat egy-egy kiutazó csoportja meghaladja a 20 főt, a Szervező 
Bizottság biztosítja a Gatwick repülőtéren a megfelelő szolgáltatásokat. A döntést követően a 
MALÉV tájékoztatott bennünket, hogy együttműködési szerződés keretében vállalják a Magyar 
Csapat utaztatását és rugalmas ügyintézést, kiemelt figyelmet és bánásmódot biztosítanak az 
utazó csoportok kiszolgálásánál. Az előzetes utazási tervet a 20 fős csoportok kritériumához iga-
zítottuk, és a MALÉV-nál befoglaltuk az egyes repülőjáratokra a megfelelő számú helyeket.

A MALÉV 2012. februárjában bekövetkezett csődje rendkívül nagy anyagi és logiszti-kai nehézsé-
get okozott a Magyar Csapat utaztatásának előkészítésében. Gyakorlatilag a már meglévő teljes 
foglalásállományunkat és a MALÉV-nál megkapott kedvező ára-kat, jegykiállítási feltételeket és 
egyéb plusz szolgáltatásokat kellett egy másik légitársasággal elfogadtatnunk nagyon rövid idő 
alatt, a teljesen felbolydult magyar légiközlekedési piacon. A korábban megkezdett tárgyalások 

emblémáztattuk, már az új MOB címerrel, a szokásos minőségi kivi-telben. Talán egy apró kriti-
ka illetheti az egyébként minden igényt kielégítő felszere-lést: az ADIDAS londoni olimpiára ké-
szült központi kollekciójában a szokásoktól elté-rően valamilyen okból nem számozták meg a 
sok egyforma, fekete sporttáskát, ami utazásnál megkönnyíthette volna a csomagok kiválogatá-
sát, de komolyabb fennaka-dás emiatt szerencsére nem történt.   
Az ADIDAS az egyes sportágak speciális felszerelés igényeit is igyekezett teljesíteni. Az ADIDAS 
ugyan az olimpiát megelőzően végzett egy előzetes felmérést a MOB segítsé-gével a sport-
ági szövetségek között, hogy az előrendeléseket időben megtehesse, sajnos azonban a szövet-
ségek részéről ennek ellenére gyakran az utolsó pillanatban jöttek az erre vonatkozó kérések, 
melyeket így már nem lehetett teljesíteni. A jövő-ben hatékonyabb kommunikáció és tervezés 
szükséges az ADIDAS, a MOB és a szö-vetségek között ezen a területen.    

A felvonuló- és formaruhák kiválasztása egy kétlépcsős kreatív pályázat keretében történt 2011. 
szeptember-december között, melynek elbírálására az iparművészet te-rületén elismert szak-
emberekből álló zsűrit kértünk fel, két sportoló – Berki Krisztián és Kovács Katalin – közreműkö-
désével.  A MOB elnöksége a szakértői javaslat előter-jesztését követően, azzal megegyezően az 
INNOÉ Design két fiatal tervezőjének alko-tása mellett döntött. A felvonulóruha kollekció a pi-
ros-fehér-fekete színvilágon és a hagyományos kalotaszegi népi motívumokon alapuló öltözet 
volt, mely dekorativitása mellett jól igazodott a változékony időjáráshoz és kellően kényelmes 
volt a sportolók számára a több órás olimpiai nyitóünnepség során. A formaruha fekete-fehér 
színvi-lága piros kiegészítőkkel a visszafogottabb, elegáns design vonalat képviseli.  A kivá-lasz-
tott felvonuló- és formaruhák gyártására a MOB egyszerűsített közbeszerzési eljá-rást indított 
2012. januárjában, majd mivel az egyetlen ajánlattévő pályázata érvény-telen volt és miatt az el-
járás nem hozott eredményt, 2012. februárjában hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos el-
járást indított. A két beérkező ajánlat közül a nyertes és így a ruhák kivitelezője a Roland Divat-
ház lett. 
A kreatív pályázat és a közbeszerzés különválasztása mind az esztétikai, mind a jogi és a költség-
hatékonysági szempontokat figyelembe véve jó döntésnek bizonyult. Viszont mind a kreatív pá-
lyázaton, mind a közbeszerzésben tapasztalt váratlan adminisztráci-ós és technikai problémák, a 
körülmények előre nem látható változásai azt mutatják, hogy az előkészületeket és a pályázatok 
kiírását sokkal – legalább 2-3 hónappal – előbb el kell kezdeni. Le kell vonnunk azt a tanulságot 
is, hogy nem érdemes az egyé-ni, szubjektív ízlésekből és esztétikai szempontokból, vagy ép-
pen az egyéni üzleti ér-dekekből eredő negatív kritikáktól és sajtóhadjárattól megriadni. Mivel a 
külső közbe-szerzési szakértő által ellenőrzött és felügyelt pályázatkiírásaink minden szempont-
ból szabályosak és jogszabálykövetőek voltak, a felvonulóruháinkat pedig a nemzetközi elekt-
ronikus sajtóban megjelent értékelések alapján az egyik legdekoratívabbnak ítél-ték, a jövőben 
bátran és határozottan kiállhatunk döntéseink mellett az esetleges mesterségesen kreált hazai 
negatív megítéléssel szemben is.   

A méretvételek, valamint a felvonuló- és formaruhák folyamatos gyártása kicsit idő-szűkében 
ugyan, de rendben zajlott. Évek óta felmerülő és eddig feloldhatatlannak bizonyuló problé-
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alapján és a LOCOG preferenciái miatt a British Airways-sel vettük fel újra a kapcsolatot, amely 
azonban korántsem bizonyult olyan rugalmas tárgyalófélnek, mint a MALÉV. A csapatutaztatást 
vállalták ugyan, de a sztenderd foglalási, jegykiállítási feltételeken és a normál, „hétköznapi” föl-
di kiszolgáláson túl nem vállaltak semmilyen plusz szolgáltatást vagy kedvezményt. Együttmű-
ködési megállapodást a MOB-bal közvetlenül nem kötöttek, csak a Pegazus Sport Tours Kft-vel 
tartották a kapcsolatot, mely utóbbival, mint a MOB hivatalos utazási irodájával szerződést kö-
töttünk a csapatutaztatásra vonatkozóan. A kialakult kényszerhelyzet miatt kénytelenek voltunk 
elfogadni az igen magas repülőjegy árakat, valamint a rugalmatlan jegykiállítási feltételeket. A 
MALÉV-val ellentétben a British Airways nem engedélyezett például a befoglalt jegyekre dá-
tumcserét, illetve a retúrjegyek ún. „split”-elését, vagyis a kiút és a hazaút szétválasztását és cse-
réjének lehetőségét. Az előzetes foglalásokat a létszám tekintetében 2012. áprilisában (!), vagyis 
jóval az akkreditációs határidő és még többel a nevezési határidő előtt véglegesítenünk kellett. 
A foglalásokhoz tartozó nevek cseréjére csak egyszer kerülhetett sor térítésmentesen. A végle-
gesített foglalások után már fizetési kötelezettségünk is keletkezett, miközben a csapat össze-
tétele még nagyon messze volt a véglegestől. A sportági előkészítő egyeztetések alkalmával a 
nehézségeket több alkalommal is hangsúlyoztuk, és próbáltuk a szövetségek felelősségteljes 
együttműködését kérni, ez azonban sajnos nem járt maradéktalan sikerrel. Valószínűleg a köze-
li, európai helyszín, a napi három londoni repülőjárat, valamint az olimpiai keretek, elsősorban 
a kísérő szakemberek kijelölésének nehézségei miatt a szövetségek rendkívül sokat változtattak 
a véglegesített foglalásokon még az utolsó napokban is. Úgy tűnik, mindenkinek nehéz az elő-
ző olimpiákon tapasztalt és megszokott kényelmes, rugalmas ügyintézéstől eltérni, de a londoni 
olimpia tapasztalatai alapján a jövőben a MOB határozottabb és szigorúbb fellépése szükséges 
az utazások koordinálásában.   

A szponzorok és a MOB meghívottainak utaztatását szintén a Pegazus Sport Tours Kft. segítsé-
gével, a British Airways járatainak igénybevételével bonyolítottuk le. Az előké-szítés és maga az 
utaztatás is rendben zajlott.  

3. Szállás és ellátás
A Magyar Csapat elhelyezése az Olimpiai Faluban alapvetően színvonalas és kényel-mes volt. A 
központi, londoni Olimpiai Falu mellett külön Faluban kerültek elszálláso-lásra a kajak-kenu és 
az evezés sportágak képviselői (Royal Halloway), valamint a szörfösök és vitorlázók (Weymouth). 
A londoni Falu a toronyházakban kialakított apartmanok miatt kompakt, kis kiterjedésű, emi-
att kényelmes, valamint tömegközle-kedéssel könnyen megközelíthető volt. A modern lakópar-
kot nagy zöldfelületek, szobrok, kis tavak, futóösvény színesítette. A magyarok szálláshelye egy 
12 emeletes toronyház 5-12. emeletén volt, egyaránt közel a Falu akkreditációs központjához, a 
vendégbejárathoz, a poliklinikához és a doppingellenőrző állomáshoz. A házat a ro-mán olimpi-
ai csapattal osztottuk meg. A csapat tagjai kétágyas szobákban, három vagy négyszobás apart-
manokban kerültek elhelyezésre, apartmanonként két-két für-dőszobával. Az apartmanok be-
rendezése egyszerű, de praktikus volt. A sportolók és főleg a sportvezetők elhelyezésében a fő 
kényelmetlenséget az erősen limitált szoba illetve ágyszám jelentette. A szörf- és vitorlázó csa-

pat elfoglalta a számára kijelölt he-lyet a weymouth-i Faluban, az evezősök pedig Royal Halloway-ben, 
a kajak-kenu csapat azonban a MOB jóváhagyásával külső helyszínen foglalt szállást (Burnham Bee-
ches Hotel), így az általuk el nem foglalt szálláshelyek a Royal Halloway-ben kihasználatlanok marad-
tak. Az ott felszabaduló szobák átcsoportosítását a LOCOG nem engedélyezte, így a londoni Faluban a 
csapat igen szűkös hellyel gazdálkodhatott. A LOCOG csak a hivatalosan akkreditált csapattagok szá-
mával megegyező ágyszámot biztosítja a Faluban, nemre, pozícióra való tekintet nélkül, ugyanakkor a 
Magyar Csa-pat elhelyezésénél gondolnunk kellett a sportolók nemenkénti szétválasztására és egyes 
esetekben a sportágvezetők, vezető edzők munkáját segítendő egyágyas elhe-lyezésre. A MOB vállal-
ta több költségtérítéses tisztségviselő (ATO – Additional Team Official) Faluban történő elhelyezését is, 
akik számára a LOCOG alanyi jogon nem biz-tosít szállás lehetőséget. Így végül a megkapott 210 férő-
hellyel szemben 236 fő rövi-debb-hosszabb tartózkodását kellett a londoni Olimpiai Faluban megol-
dani, a fenti szempontok figyelembe vételével. A kényelmetlenségeket az akkreditációs cserelehe-tő-
ségek kiaknázásával és külső, ún. ATO szállás (Queen Mary University of London egyetemi kollégium) 
igénybevételével igyekeztünk megoldani.  
Meg kell említenünk a londoni csapatiroda és az orvosi-fizikoterápiás rendelő helyisé-geket is. Erede-
tileg az épület garázsában kialakított ablaktalan, hideg, sivár helyiségeket szánta erre a célra a LOCOG, 
végül saját szobakontingensünk terhére alakíttatunk ki megfelelőbb elhelyezést a csapatiroda és az 
egészségügyi team számára. A pekingi körülményekhez képest azonban jelentősen kisebb helyen, 
alacsonyabb színvonalú berendezéssel és felszereltséggel kellett ugyanazt a munkahatékonyságot el-
érnünk. Közösségi helyiségek, tévészoba, számítógépterem kialakítására ezúttal helyszűke miatt nem 
volt lehetőségünk. 
Pozitívumként értékelhető viszont, hogy minden apartmanban wi-fi működött, apartmanonként kü-
lön hozzáféréssel.

A Faluban megszokott szolgáltatások többnyire színvonalasan, hatékonyan működtek. Negatív ta-
pasztalatunk elsősorban a közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatban volt. Főként a repülőtéri transz-
ferek hatékonysága hagyott némi kívánnivalót maga után: a transzfer buszok nem az autópályán és a 
kerülő körgyűrűkön, hanem a belvároson keresztül közlekedtek 1,5-2 órás menetidővel a reptértől a 
Faluig, de előfordult a péntek esti forgalomban a több mint 3 órás menetidő is. A reptéri transzfer bu-
szok a megnyitó ünnepség előtt még a csapatok által előre megadott érkezési időpontokhoz igazod-
tak, július 27. után azonban már csak óránként jártak, ami tovább növelte a Faluba jutással járó kényel-
metlenségeket. A sportolói visszaigazolások alapján a há-rom különböző Falu közötti közlekedés sem 
ment mindig zökkenőmentesen, a me-netidőt és a buszok megállóhelyét is gyakran változtatták, elő-
zetes értesítés nélkül, ezért a rendszer kiszámíthatatlanná vált. 
A versenyekre való gyors eljutás szempontjából viszont kiemelkedően pozitív volt az Olimpiai Park lé-
tesítménykomplexuma, ahol az olimpiai versenyek legalább 60-70%-a került megrendezésre és köz-
vetlenül az Olimpiai Falu melletti elhelyezkedése lehető-vé tette az akár gyalogos megközelítést is. 
Az étkezést a megszokott, 24 órán át nyitva tartó könnyűszerkezetes sátorban oldották meg a szer-
vezők, a különböző nemzeti konyhák széles választékával. Az egész napot versenyhelyszíneiken töltő 
sportolók kényelmét a Faluban több helyen szétszórva található népszerű kis büfékioszkok szolgálták, 
ahol gyors reggelit, illetve ebédre salá-tát, szendvicseket lehetett elvitelre kérni. 
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lángos és a Soproni sör mellett az olimpikonjainkkal való találkozás lehetősége vonzotta az al-
kalmanként megjelenő több száz magyar szurkolót.    

Meg kell említenünk, hogy a Magyar Csapat támogatójával, az ANDA Present Kft.-vel együtt 
első ízben alakítottunk ki szurkolói merchandise termékkört, melynek értékesí-tésére az ANDA 
Present egy szurkolói webshopot is létrehozott. A termékkör megter-vezését, legyártását és a 
webshop üzemeltetését partnerünk térítésmentesen vállalta. A felvonulóruha kalotaszegi min-
tája ihlette szurkolói termékek rendkívül jól sike-rültek, és a kísérleti jellegű kezdeményezés ked-
vező fogadtatásra talált. Rendezvé-nyeken való határozottabb megjelenéssel, erőteljesebb pro-
mócióval és a kereske-delmi vonatkozások fejlesztésével ez a kezdeményezés a jövőben sokkal 
jövedelme-zőbbé és sikeresebbé is tehető. 

5. Biztosítás
Az előzetes tárgyalásoknak megfelelően támogatónkkal, a CIG Pannónia Biztosító Zrt.-vel kötöt-
tünk teljes körű utasbiztosítást (baleset, betegség, poggyász) a teljes kiutazó magyar delegáció 
részére.
Emellett a Londoni Olimpiai Játékok időtartama alatt a helyszínen tartózkodó akkredi-tált spor-
tolók és sportvezetők szintén teljes körű baleset- és betegségbiztosításban részesültek a LOCOG 
jóvoltából. 

Mint ismeretes, az olimpiai versenyeken történt néhány sajnálatos sérülés (pl. Joó Abigél csel-
gáncsozó, Bácsi Péter birkózó, Császár Gábor kézilabdázó, Parti András mountain bike verseny-
ző). A kárrendezés érdekében hazaérkezésünk után a CIG köz-vetlenül felvette a kapcsolatot az 
érintett sportolókkal.

6. Szállítmányozás
A Magyar Csapat extra felszereléseit az Olimpiai Játékok hivatalos logisztikai partne-rével, a UPS-
szel szállítottuk ki Londonba két részletben, illetve augusztus 13-án vissza Budapestre. A kiér-
kező szállítmány nagy részét orvosi- és terápiás műszerek, eszkö-zök, gyógyszerek, vitaminok, 
táplálékkiegészítők, valamint a csapatiroda működésé-hez szükséges eszközök, protokollaján-
dékok, kiadványok tették ki, valamint kiszállí-tottuk az egyes sportági szövetségek speciális fel-
szereléseit is. 
A visszainduló szállítmányban a fenti felszerelésekből megmaradt tételek mellett a sportolók 
személyes poggyászainak hazaszállításában is segítettünk, így csökkentettük a repülőjáratokon 
fizetendő túlsúly díjakat. A szállítmány visszaérkezése után a személyes poggyászokat a Körcsar-
nok bemelegítő termében hiánytalanul átadtuk a tulajdonosoknak.   

7. Rendezvények
Az Olimpiai Játékokat megelőző időszakban két kiemelt rendezvényünk volt.
A csapatkijelölő Közgyűlést 2012. június 16-án, elegáns és ünnepi környezetben, a Boscolo Bu-
dapest Hotelben tartottuk. 

A MOB kiutaztatott szponzorai, elnökségi tagjai és egyéb meghívottai részére a Pegazus ajánlata 
alapján az alábbi szállodák kerültek kiválasztásra:
Hotel Corinthia – 5 csillagos szálloda, a MOB gyémántfokozatú és kiemelt támogatói részére. 
Hotel Crowne Plaza – 4 csillagos szálloda, a MOB szponzorai és elnökségi tagjai szá-mára.
The Stafford Hotel – a LOCOG által kijelölt 5 csillagos szálloda, a közjogi méltóságok (Köztársasá-
gi Elnök, Miniszterelnök) részére. 
Hotel Intercontinental – a LOCOG által kijelölt 5 csillagos szálloda, a MOB elnök és főtitkár részére.
A Hotel Crowne Plaza helyett a későbbiek folyamán technikai okokból a Hotel Melia Whitehouse 
hasonló kategóriájú szállodát választottuk. A szállodai szobákhoz félpan-ziós ellátást biztosított 
a Pegazus. 
A MOB vendégek (szponzorok, elnökség, egyéb meghívottak) és kísérőik létszáma összesen 107 
fő volt. Ebből a kísérők nagy része a Pegazus által kínált kedvezményes áron, saját költségen uta-
zott ki Londonba. Szponzoraink továbbá összesen 270 fő ré-szére vásároltak olimpiai utat a Pe-
gazuson keresztül, a legnagyobb céges csoportokat a Coop, a CIG Pannónia Biztosító, a Coca-
Cola, a Samsung és a Telekom utaztatta.  

4. Belépőjegyek és szurkolói aktivitás
A Magyar Olimpiai Bizottság hivatalos és kizárólagos olimpiai jegyértékesítő partnere a Pegazus 
Sport Tours Kft., így Magyarországon a hivatalos londoni online értékesítő csatornán kívül (lon-
don2012.com website) csak a Pegazuson keresztül lehetett jegyet vásárolni az Olimpiai Játékok 
versenyeire. 
A MOB külön szerződésben rögzítette a saját felhasználásra (szponzorok és meghívott sportve-
zetők részére) vásárolt belépőjegyekkel kapcsolatos feladatokat és kritériu-mokat. Az általunk fel 
nem használt belépőjegyeket a Pegazus részére visszaadtuk és ezzel csökkentettük megrende-
lésünk összegét. 

A MOB igényeinek kiszolgálásán túl a Pegazus összesen 6800 olimpiai jegyet értékesí-tett, ami 
jóval felülmúlja a pekingi adatokat. Ebből több mint 2000 jegyet utazási csomag részeként érté-
kesítettek, vagyis a belépőjegy mellett az egyéb szolgáltatáso-kat – repülőjegy, szállás – is a Pe-
gazus biztosította.   

A Pegazus minden általa eladott olimpiai belépőjegyről nyilvántartást vezetett annak érdeké-
ben, hogy Magyarországról ne kerülhessen feketepiacra belépőjegy. A jegyek minden esetben 
névre szólóan, vonalkód rögzítéssel kerültek átadásra, amely lehető-vé teszi a jegyek nyomon 
követését. 

Az olimpiai versenyek alatt a magyar eseményeken örömmel tapasztaltuk a csarno-kokban, 
uszodákban a nagy létszámú magyar szurkolótábor jelenlétét. Gyakran hang-zott fel az „Itthon 
vagyunk!” buzdítás, és valóban tapasztalhattuk, hogy a szinte ott-honi hangulat mekkora erőt 
adott versenyzőinknek. A Pegazus Londonban egy söröző épületében magyar Szurkolói Klubot 
üzemeltetett, amely rendkívüli népszerűségnek örvendett. A helyszínen frissen készülő magyar 



76 77

A HírTV (szintén médiatámogató) két sportos műsora: a „Pálya” és a „Sportré”. A szerkesztők mind-
kettőben az olimpiai sportágak mellett a fogyatékosok, a szabadidő, a nem olimpiai és az egye-
temi, utánpótlás sportokat is érintették.
Médiapartnerünknél, a Sport Televízióban (Sport 1) hetente 3-4 adás középpontjában állt az 
olimpia. A műsor címe: „Mai helyzet”. Időtartam: 15 perc/adás. A műsorokat számtalan alakalom-
mal ismételték.
A DigiSportban péntek esténként láthattuk a „Helló, bajnok!” c. műsort, amely az összes olimpi-
ai résztvevőt bemutatta más szemszögből. A DigiSport sporthíradói is rendszeresen beszámol-
tak eseményeinkről.
Magyarország piacvezető kereskedelmi rádiójában, a Class FM-en népszerűsítő „1 perces spo-
tok” mentek le sportolóinkról, naponta kétszer. Olimpikonjaink 1 percben bemutatkoztak, össze-
foglalták karrierjüket és megfogalmazták londoni céljaikat.
Az RTL Klubbal (nem támogatónk) jó a kapcsolatunk, óriási eredmény, hogy egy ideje a Hír-
adóban és a Fókuszban is készültek sportos anyagok hetente több alkalommal. Olimpikonja-ink 
nem celebként szerepeltek ezekben a műsorokban.
Rajtuk kívül mindenképpen meg kell említeni még a nyomtatott sajtót és online médiát: a Nem-
zeti Sportot, a Metropolt, a Magyar Nemzetet, az Origót, a Blikket, a Hír24-et, a Magyar Hírlapot 
és a Juventus Rádiót, amelyek szintén a szívükön viselték sportolóink sorsát és teljesítményét.
Az olimpiai sportágakat tehát alaposan felvezették a fent említett médiumok/orgánumok, en-
nél nagyobb népszerűséget, ismertséget nemigen kaphattak volna.
A MOB sajtófőnökének az egyik feladata az volt, hogy a fent említett műsorokhoz, némely cik-
kekhez, megjelenésekhez biztosítson vendégeket, témákat, érdekességeket.
 
AZ ELŐKÉSZÜLETEKRŐL
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság, szokásához híven, 2 évvel az ötkarikás játékok előtt meg-kezd-
te az akkreditációs procedúrát. A Magyar Olimpiai Bizottság hatáskörébe a nyomta-tott/írott saj-
tó, hírügynökségek és az internetes hírportálok tartoznak. A főszerkesztők, szer-kesztők, újság-
írók időben megkapták az értesítést az akkreditációs folyamatokról levélben vagy e-mailen.
A médiamunkatársak akkreditálása három csatornán történt:

•  Az írott sajtó és fotóriporterek akkreditálása a NOB által megadott keretszámok alap-ján a 
Magyar Olimpiai Bizottság javaslatára történt.

•  A közvetítési jogtulajdonos Magyar Televízió és Magyar Rádió közvetlenül intézte munka-
társai akkreditációját.

•  A NOB egyes kivételes esetekben a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásával nem jogtulaj-
donos rádióknak és televízióknak is adott korlátozott akkreditációt.

Az érintettek tájékoztatást kaptak az internet hozzáférésről, a szállásfoglalásról, az utazásról, a biz-
tosításról. A MOB javaslatára regisztráltak a LOCOG belső híroldalára (intranet: The Exchange), ahol 
nyomon követethették a változásokat, a határidőket, stb. Biztosítottuk az érdeklődők számára a hí-
reket, aktualitásokat, például a szállodákról, árakról, elhelyezkedésről. A szállásköltség első részletét, 
50 százalékát 2012 januárjában, míg a második felét 2012 márciusában kellett befizetni.

Az ünnepélyes fogadalomtételnek 2012. június 22-én, az Olimpia Világnapját megelő-ző napon a 
MÜPA adott otthont.  A látványos műsor fővédnöke és rendezője Kael Csaba, a MÜPA vezérigazga-
tója volt. Köszöntő beszédet mondott Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke, valamint Borkai Zsolt 
MOB elnök. Az olimpikonok nevében Ká-sás Tamás vízilabdázó és Jakabos Zsuzsanna úszó, míg a pa-
ralimpikonok nevében Da-ni Gyöngyi kerekesszékes vívó olvasta elő a Fogadalom szövegét. 

VIII. BESZÁMOLÓ A MÉDIÁRÓL, A SAJTÓ MUNKÁJÁRÓL

BEVEZETŐ

Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, olimpiai bajnok tornász, Győr város pol-gár-
mestere: „Majdnem háromszor annyi aranyat szereztünk, mint Pekingben, s több mint ötven 
százalékkal több érmet. Ez egy sikertörténet. Különösen örülök annak, hogy az ered-ményeket 
az egész csapat sportszerű magatartással érte el. Rengeteg olyan eredmény, gesz-tus, nyilatko-
zat volt a magyar sportolóktól, amely bejárta a világsajtót.” 
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke az emberi méltóság tiszteletét emelte ki. Pél-da-
ként említette azt a sportszerű, a fair play szellemiségét idéző jelenetet, amikor Baji Balázs a sé-
rült kínai Liu Hsziang kezét a magasba emelte a 110 m gátfutás előfutamában. Cseh Lászlót, aki 
csak magát okolta amiatt, hogy nem jutott a 400 m vegyes úszás döntőjébe. Gyurta Dánielt, aki 
felajánlotta aranyérmének másolatát a korábban elhunyt úszótárs, a norvég Dale Oen családjá-
nak. Berki Krisztiánt, aki világbajnoki ezüstérmesként nem kvalifikálta magát a pekingi olimpiára, 
de az óriási csalódás után Londonban diadalmaskodni tudott. Kökény Roland kajakozót, aki egy-
két alkalommal már foglalkozott a befejezés gondolatával, mégis kitartó munkával, 37 évesen 
lett olimpiai bajnok; az aranyérmes. Pars Krisztián pedig legnagyobb örömében sem feledkezett 
meg korábbi edzőjéről, a dobópápáról, Németh Pálról. 
Valóban, a hazai és a világsajtó nemcsak a remek eredményekről, hanem a magyarok tettei-ről is 
beszámolt. 
 
OLIMPIAI FELVEZETŐ MŰSOROK
A Magyar Olimpiai Bizottság az MTVA-val (m1, m2, Duna TV, Kossuth Rádió/MR, MTI) áll szerző-
désben. Az MTVA a MOB legnagyobb médiatámogatója. Kölcsönös segítségnyújtás jellemezte 
az MTVA és a MOB munkáját. Az m1 naponta öt alkalommal jelentkezett sporthí-rekkel (ugyan-
ez vonatkozik a Duna TV-re is). A londoni olimpia előtt pedig hetente egyszer nézhettük az „Út 
Londonba” c. műsort, amelyben az összes ötkarikás sportág megmutathatta magát és minden 
érintett megszólalt. A „Mozdulj” c. műsor szombat délelőttként a fiatal generációt próbálta inspi-
rálni a mozgásra, legyen az szabadidősport vagy nem olimpiai sport. A Kossuth Rádiónak is volt 
színvonalas olimpiai adása.
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ben. Javaslat: legközelebb (Szocsi, 2014) a „könnyen kezelhetőséghez” és a felesleges írások 
negligálásához tartsuk magunkat. A többi fejezet egyébként hibátlan volt.

Mindezeken kívül havonta tájékozatjuk szponzorainkat is elektronikus hírlevél (e-hírlevél) formá-
jában. Tartalmuk eltér a sportos hírlevelekétől. Ebben az esetben a támogatók saját akciójukat, 
kampányukat népszerűsítik.

AZ AKKREDITÁCIÓRÓL 
A Magyar Olimpiai Bizottság 40 újságírót és fotóriportert akkreditált a londoni olimpiára a 2012. 
január 27-i határidőig. 
Eredetileg 29 az újságíró, 8 a fotós és 3 a specifikus hely (1 technikus/informatikus, 1 újság-író-akkre-
ditáció egy adott sportágra és 1 db. fotós kvóta kizárólag egy adott sportágra) állt rendelkezésünk-
re. Természetesen sokkal többen igényeltek akkreditációt, de a kis létszámú olimpiai csapat illetve a 
gyenge pekingi eredmények miatt nem biztosítottak több újságíró kvótát. A legértékesebb helyek a 
fotós akkreditációk voltak, ezekből mindössze nyolcat kapott a MOB. A fotós túljelentkezés hatására a 
LOCOG a MOB kérésére megengedte, hogy az új-ságíró kvóták terhére növeljük a fotós akkreditációk 
számát, így végül összesen huszonhét újságíró, tíz fotóriporter és három sportágspecifikus újságíró/
fotóriporter/technikus utazott Londonba a következő médiumok képviseletében: 

MTI (Magyar Távirati Iroda)     
Nemzeti Sport    
Index     
Origo        
Magyar Nemzet   
Népszabadság    
Metropol    
HVG
Népszava    
Pannon Lapok Társasága  
Nógrád Megyei Hírlap  
Heti Válasz    
Magyar Edzők Társasága  
Győr Plusz
JochaPress
Magyar Telekom   
www.mob.hu    
www.judoinfo.hu   
www.samsungsport.hu  
www.sport24.hu   
www.hirtv.net
www.utlondonba.hu
www.vlv.hu
www.masz.hu  

2012. február elején csődbe ment nemzeti légitársaságunk, a MALÉV. A MALÉV szállította vol-
na a Magyar Olimpiai Csapatot és az újságírókat is a londoni ötkarikás játékokra. A MOB – mint 
ahogy a korábbi olimpiai években megszokhatták – ezúttal nem tudott kedvezményes árú re-
pülőjegyeket biztosítani a média munkatársai számára. A Magyar Olimpiai Bizottság a British Ai-
rways légitársasággal állapodott meg. Az újságírók különböző légitársaságokkal, különböző idő-
pontokban érkeztek Londonba.
Akárcsak a korábbi olimpiák alkalmával, a sajtósok csapata is részesült az adidas felszerelésből.
Az olimpia előtt a MOB tartott egy értekezletet, amelyre meghívtuk az újságírókat, fotóriporte-
reket, a nem jogtulajdonos médiumokat valamit Riskó Gézát, az MTVA sportfőszerkesztőjét. Le-
szögeztük, hogy a Magyar Televízióé és a Magyar Rádióé az első megszólalás joga. Az MTVA az 
olimpia jogtulajdonos közvetítője.
A Magyar Olimpiai Bizottság hivatalos honlapja, a mob.hu új külsővel, megújult tartalommal je-
lentkezett 2012 márciusától. Oldalainkon az olimpiai vonatkozású hírek, információk mel-lett, az 
átalakult sportirányítási rendszernek megfelelően a sport különböző, a MOB-hoz ke-rült terüle-
teiről (nem olimpiai sportágak, szabadidő-, fogyatékos-, egyetemi-főiskolai-diáksport) is olvas-
hatnak az érdeklődők. Az új honlap egyik érdekessége, hogy regisztrá-ció/feliratkozás útján na-
ponta közel 500 hírlevelet küldünk az olvasóknak.

Májusban nyomtatott formában is megjelentünk: újraindult a MOB havonta megjelenő lapja, a 
MOB Hírlevél. Az olimpiával kapcsolatos események, tudnivalók mellett a tagozatok, bi-zottsá-
gok, szervezeti egységek működéséről, a Magyar Olimpiai Bizottság eredményeiről, a MOB által 
szervezett eseményekről tájékoztattunk.
Négy nappal a londoni megnyitó ünnepség előtt megjelent a Csapatkönyv. A könyv bevezető 
részében Borkai Zsolt, a MOB elnökének köszöntőjét olvashattuk. Utána a Magyar Csapat zász-
lóvivőjéről, Biros Péterről, a Művészetek Palotájában megrendezett fogadalomtételről, majd az 
olimpiai felvonuló- és formaruhákról számoltunk be. A könyv további fejezetei: Olimpiai Moz-
galom, London, Irányelvek, A Magyar Olimpiai Küldöttség és végül Programok és statisztikák. Az 
ötödik fejezet részletes, napokra és sportágakra bontva segített abban, hogy ne maradjunk le 
semmiről. Az időpontokat a hazai és az angol időszámítás szerint is feltüntetettük. A 371 oldalas 
kiadvány kétnyelvű. A könyv ingyenesen letölthető a MOB hon-lapjáról. 
–  Hibák: a legérdekesebb rész a „A Magyar Olimpiai Küldöttség” volt, melyben a sportolók ada-

tai és fotói jelentek meg. Sajnos a 2 hét nem bizonyult elegendőnek, hogy mindenki eljöjjön 
a fotózásra, így fordulhatott elő, hogy néhányan kép nélkül maradtak. A fotózás egyébként az 
adidas felszerelések átadásán zajlott, a Körcsarnokban. Ezeken kívül is több hibát lehetett ész-
revenni ebben a részben: sor eltolások, képcsere, elírások, grafikai, nyomdai hibák. Pont abban 
a részben szerepeltek a hibák, melyre épült a könyv. Ráadásul a szövetségek és a sportolók is a 
határidő után küldték adataikat. Tanulság: egy közel 2 kilós, 400 oldalas könyvet nem egy em-
bernek, hanem többnek kell összeállítani, szerkeszteni. Lektorálni kell és kizárólag a sporto-
lói adatokat tartalmazó résszel kell foglalkozni. Londonban kezünkbe került számos nemzeti 
olimpiai bizottság hasonló kiadványa, csapatkönyve: átlagosan mind-mind 100 oldalt tartal-
mazott, tele sportolói adatokkal, fotókkal. Semmilyen más cikk, írás nem szerepelt a könyvek-
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–  A Press Rate Card „bronz csomagja” 90 fontba került, érvényessége 30 nap, és levelek fogadá-
sára, küldésére, rövid anyagok hazaküldésére alkalmas, az adatátviteli sebesség 1 Mb/s, fotók-
hoz, nagy kiterjesztésű anyagokhoz ez nem volt elég.

–  Az „ezüst csomag” ára 130 font (érvényesség 30 nap). Az ún. „aranyközépút”, a se nem drága, se 
nem olcsó kategória.

–  Az „arany csomag” (Gold Package) 150 fontba került (érvényessége szintén 30 nap), az adat-
átviteli sebesség szintén 8 Mb/s, viszont aki ezt megrendelte, az összes ver-senyt élőben (2 
másodperc csúszással) követhette nyomon az interneten, akár itt-honról is. Hozzáférhettek az 
összes sportoló adatához, sms-ben kaptak értesítést (ha beállították ezt a szolgáltatást) az ösz-
szes világcsúcsról, de számtalan más egyéni beál-lításra is volt lehetőség: pl. egy adott ország 
összes versenyzőjének az eredménye kü-lön jelenjen meg, minden eredmény letölthető és 
azonnal bemásolható a szerkesztő-ségi rendszerekbe, a helyszínen dolgozó újságírók az arra 
alkalmas nyomtatókon akár a saját laptopjukról is minden egyéb technikai feltétel nélkül ki-
nyomtathatták ma-guknak a fontosabb információkat. Fizetni két részletben kellett. Az ango-
lok termé-szetesen az „arany csomagot” javasolták.

Az MPC (Media Press Center/Sajtóközpont) az újságírók jól berendezett helyszíne volt: min-den 
szolgáltatással (étterem, büfé, posta, bank, relaxáló terem, stb.) ellátott munkahely. 
A média szállítása is elfogadhatóan működött. Az ún. „shuttle bus”rendszerrel bármelyik ver-
senyhelyszínre eljuthattak az újságírók és időben odaérhettek, annak ellenére, hogy néha az 
egész Olimpiai Falut meg kellett kerülni, hogy a szomszédos csarnokba megérkezzen.
Az újságírók elszállásolása (több mint 20 hotel) a Russel Square köré terjedt. Ellátásuk megfelelő 
volt, még a „kicsi, angol szobák” minőségéről sem érkezett panasz.

A TÉNYLEGES LONDONI MÉDIA/SAJTÓMUNKÁRÓL
Az olimpia első 9 napja rendkívül intenzív volt, hiszen akkor rendezték az úszóversenyeket. Az 
úszó döntőkre nem lehetett csak akkreditációval bejutni. Az úszó döntők mellett a megnyitó-, a 
záróünnepség valamint néhány amerikai kosárlabda mérkőzés is jegyköteles volt. Ezeket a ver-
senyeket tekinteték kiemelt eseményeknek, az akkreditáció tehát önmagában nem volt elegen-
dő a belépéshez. A sajtóattasénak az volt az egyik feladata, hogy sorban álljon je-gyekért, ami 
néha több órát vett igénybe. Ez naponta kétszer történt meg, ugyanis ha a reggeli órák folya-
mán nem kaptam megfelelő mennyiségű jegyet, délután visszamentem, hogy az újságíró kol-
légáknak tudjak adni belépőt a másnapi viadalokra. Eleinte csak 4 újság-író+1 fotós jegyet biz-
tosítottak a szervezők az úszó döntőkre a magyarok számára. 40 újság-íróra és fotóriporterre. A 
későbbiek folyamán 6+2 jegyhez jutott a MOB, de amikor a sajtóat-tasé meggyőzte a jegyelosz-
tást kizárólagos hatáskörrel végző svájci házaspár hölgy tagját, hogy „Gyurta Dani igenis aranyér-
mes lesz holnap, ez 100%!!!”, akkor már a magyarok 8 új-ságíró és 4 db fotós jegyhez jutottak. A 
MOB igyekezett a fair play szellemében eljárni, kiosz-tani a jegyeket. Sértődés nem volt, összes-
ségében mindenki el tudott menni egy-egy (vagy akár több) úszó döntőre. 
A 40+5 akkreditált újságíró, fotóriporter szinte minden egyes magyar érdekeltségű verse-nyen, 
mérkőzésen, döntőn, bronzmeccsen, éremkiosztáson jelen volt. Közvetlenül a verse-nyek, mér-

Amint a felsorolásból kiderül, összesen 24 médium (azok a médiumok, amelyek a MOB ha-táskö-
rébe tartoznak) képviselte Magyarországot a londoni olimpián.
Összehasonlításképpen: 4 évvel ezelőtt, Pekingben, héttel kevesebb, mindössze 17 médium tu-
dósított az olimpiáról. Nemcsak arra törekedtünk, hogy szélesebb skálában vegyenek részt napi-
lapjaink, internetes portáljaink a londoni olimpián, hanem arra is figyeltünk, hogy ne csak fővárosi 
médiumok számoljanak be az eseményekről. Ezáltal kapott lehetőséget a Nóg-rád Megyei Hírlap 
(Salgótarján), a PLT/Pannon Lapok Társasága (Veszprém, Zalaegerszeg, Szombathely, Székesfehér-
vár) és a Győr Plusz (Győr). 2008-ban kizárólag budapesti orgánu-mok tudósítottak az ötkarikás já-
tékokról, szintén 40 fővel. Az elosztási rendszer alapján Ma-gyarország nemzeti hírügynöksége, az 
MTI kapta a legtöbb kvótát. A Magyar Távirati Irodá-ból 8 fő jutott akkreditációhoz.

A Blikk, a Bors, a Magyar Hírlap és a Magyar Sportújságírók Szövetsége is visszalépett (anyagi 
okokra hivatkozva) a tavalyi év folyamán, de természetesen volt beugrási lehetőség a 20-25 fős 
várólistáról. Sajnos a helyszínen, az olimpia harmadik napján is akadt probléma. A Nemzeti Sport 
nem tudta delegálni ötödik újságíróját, de szerencsére a LOCOG (Londoni Szervezőbizottság) 
rugalmasságának köszönhetően valamint némi papírmunkával és 1 nap várakozási idővel sike-
rült helyettesíteni. A samsungsport újságírója Monoki Kálmán került Szűcs Miklós helyére. Érde-
kesség, hogy Monoki Kálmán a pekingi olimpián is hasonló körülmények között volt „beugró”.

A fotóriporterek a londoni olimpia előtt aláírtak egy nyilatkozatot, melyben rögzítették, hogy ti-
los mozgóképeket, felvételeket készíteni fényképezőgéppel.

A jogtulajdonos (right holder) médiumok, a Magyar Televízió és a Magyar Rádió (Kossuth) sa-
ját maguk intézték akkreditációjukat az EBU-n (European Broadcast Union) keresztül. Az MTV – 
csakúgy, mint Pekingben – 49 fővel, míg az MR 15 riporterrel tudósított Londonból.
A nem jogtulajdonos televíziók, rádiócsatornák (non-right holder/ENR) a LOCOG (London Or-
ganising Committee/Londoni Szervezőbizottság) és a NOB közreműködésével bonyolították le 
az akkreditációs folyamatot. A nem jogtulajdonos médiumok közül a következő televíziók, rá-
diók szereztek ENR-akkreditációt: RTL Klub, DigiSport, ClassFM, InfoRádió valamint Dobor De-
zső, mint szabadúszó. Két akkreditáció a MOB közbenjárásával készült el. Az RTL Klub és a Class 
FM kérte a MOB segítségét. A NOB szigorúan szabályozta az ENR-tévék/rádiók munkáját: kép- és 
hangrögzítésre alkalmas eszközt nem vihettek be a helyszínekre, a verse-nyek végén nem ké-
szíthettek interjút. Kizárólag az MPC-ben (Media Press Center) vagy az Olimpiai Falu bejárat előtt 
készíthettek riportokat. A nem jogtulajdonos csatornák riporterei természetesen minden egyes 
versenyt élőben megnézhettek, kivéve az úszó döntőket, a megnyitó- és a záróünnepséget és 
néhány amerikai kosárlabda mérkőzést. Visszaélés nem történt.

A MUNKAKÖRÜLMÉNYEKRŐL
Internetkártyát (Press Rate Card) kellett vásárolniuk az újságíróknak, anélkül sem a verseny-hely-
színeken, sem a sajtóközpontban nem volt „komoly” internet hozzáférés. A szervezők három ka-
tegóriába sorolták a kártyákat:
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zők. Londonban mindezt megcáfoltuk azzal, hogy a helyezettek/pontszerzők valamint edzőik is 
hasonló nyilvánosságot kaptak, mint az érmesek. Példa: Kapás Boglárka (6. helye-zett úszó) és 
edzője, Nagy Péter is nyilatkozott a stúdióban. 
Kritika: a mob.hu honlap nem minden esetben közölte a friss híreket, eredményeket, fotókat. 
Előfordult olyan nap, amikor 3 hír szólt a Falu életéről, majd 4 napon keresztül csak MTI-s beszá-
molók kerültek fel a honlapra. Videó riport az Olimpiai Faluban nem készülhetett a NOB és a LO-
COG szabályzata miatt. Az MPC-ben azonban igen, az interjúkat láthatóak a weblapon. A tanul-
ságokat leszűrtük.

NEMZETKÖZI SAJTÓ/MÉDIA
A magyar sportolók eredményeiről és tetteiről (lásd BEVEZETŐ) írt az amerikai The New York Ti-
mes, a Wahington Post, a Wall Street Journal, a brit The Times, a Guardian, a Daily Telegraph, a 
német Der Spiegel, a Süddeutsche Zeitung, a francia Le Figaro és a Le Monde, az orosz Nyeza-
viszimaja Gazeta és az Izvesztyija és még sorolhatnám. A telefonvonalak folya-matosan égtek 
és a televíziós megkeresések is állandóak voltak. Dr. Nagy Zsigmond csapat-vezető-helyettes 
az amerikai NBC csatornának nyilatkozott élőben, Szilágyi Áron aranyérmes vívó az angol Euro-
sportnak, Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó a brit Reutersnek, Berki Krisz-tián aranyérmes tor-
nász a BBC-nek, és további nemzetközi interjúk is készültek. Tarics Sán-dor, a világ legidősebb 
olimpiai bajnokának a sajtótájékoztatója alaposan felkeltette a külföl-di újságírók és média ér-
deklődését.

ÖSSZEGZÉS
Az M1 és M2 ötkarikás közvetítése minden eddigi nézettségi rekordot megdöntött (49 900 perc 
élő közvetítés, a Kossuth Rádió esetében 270 óra élő közvetítés). A paralimpiáról 1174 percben 
tudósított az MTVA, ami duplája volt a pekinginek. Ez volt az első olimpia, amelyről a Magyar 
Távirati Iroda (MTI) térítésmentesen is közzétette a legfrissebb híreket, fotókat. Magyarország 
legnagyobb spotnapilapja, a Nemzeti Sport 28-32 oldalas terjedelemben szá-molt be az olim-
pia eseményeiről, a Magyar Nemzet online felülete pedig jelentős áttörést hozott az olvasottság 
szempontjából. És még hosszan lehetne sorolni többi sajtóorgánumot. A MOB köszönetét fejezi 
ki a magyar média és a hazai sajtó munkatársainak a korrekt, hiteles tudósításokért. Példás és ki-
váló volt az együttműködésünk a médiával és a sajtóval.
Minden médium pozitív színben tűntette fel a magyar sportolókat. Csupán néhány, elenyésző 
kivétel akadt: 1-2 nem méltó cikk jelent meg. A MOB kérésére a gúnyos írást levették az egyik 
hírportálról. Ha a MOB helyreigazítást kért, az újságíró elfogadta. A MOB kérésére kicserélték a 
Szilágyi Áron éremátadó ünnepségén lejátszott Himnuszt. 

kőzések után az ún. mixed zone-ban számos riport készült. A magyar újságírók nem külön-kü-
lön, hanem egységet alkotva kérdezték az aktuális érmest vagy helyezettet. A sajtó-attasé 
egyik faladata a kapcsolattartás volt a hazai, a nemzetközi médiával (kiszolgálni a bel- és külföldi 
sajtót), a LOCOG-gal, míg a másik az olimpikonok segítése tolmácsolásban egy nemzetközi saj-
tótájékoztatón, egy interjú közben (fordítani az angol nyelvű TV-csatornáknak). A sajtóattasé kí-
sérte az olimpikonokat a „Mixed Zone”-ban (vegyes zóna, az újságírók ott készíthettek interjút a 
versenyzőkkel).  
A londoni volt az első olimpia, amikor a Magyar Televízió és a Magyar Rádió riporterei nem jö-
hettek be a Faluba interjút készíteni. Mindez azt jelentette, hogy a Faluból vagy a verseny hely-
színéről a sajtóattasénak kellett az olimpikonokat a nem túl közeli televízió épületébe (IBC, In-
ternational Broadcast Centre) vinni, akár naponta kétszer is. Az olimpia előtt azonban a tévések, 
rádiósok kétszer forgathattak – mindössze ennyi lehetőségük a falubeli életet be-mutatni. Az 
Olimpiai Faluban a versenyidőszak idején tilos volt forgatni, mozgóképet készíte-ni, használni 
internetes portálokon. A fotózást is korlátozták. A szervezők helyesen jártak el: az Olimpiai Falu, 
a lakózóna elsősorban sportolóink pihenésére szolgál, el kell szeparálni őket a nyilvánosságtól.
Az olimpikonok elsőként az MTV és az MR stúdiójában (az MTV és az MR birtokolta az első meg-
szólalás jogát) nyilatkozhattak a mix zónákat követően. A versenyhelyszínen a sportolói „shuttle 
bus” biztosította az utat az IBC (International Broadcast Center/Nemzetközi Közvetí-tő Központ) 
épületéig. 
Az olimpikonok csak a sajtóattasé kíséretével juthattak be a televíziós központba. A sportolók 
akkreditációja nem jogosította fel őket a TV-hez való belépéshez. A közlekedés nem tűnt egy-
szerűnek, hiszen míg Pekingben személyautókat lehetett használni „belső” (Olimpiai Par-kon be-
lüli) utaztatásra, addig Londonban kizárólag az autóbusz járatokat vehettük igénybe. Mindez 
nem történhetett meg percek alatt, zökkenőmentesen, ha figyelembe vesszük a szi-gorú biz-
tonsági ellenőrzéseket, a sétákat a megállóig, a várakozásokat és a kb. 20 perces utat.
A főszereplők tehát miután nyilatkoztak élőben az MTV-nek és az MR-nek, átfáradtak a szomszé-
dos MPC-be (Media Press Center) egy rögtönzött sajtótájékoztatóra – előfordult, hogy némi ké-
séssel, a doppingvizsgálatoknak köszönhetően. Itt – többek között - az MTI, a Nemzeti Sport, 
a Magyar Nemzet, a Népszabadság, az Origo, az Index, az RTL Klub, a DigiSport, az InfoRádió 
(utóbbi három csak az MPC-ben készíthetett riportot) stábja várta a vendégeket. Hosszabb ri-
portokra, mélyinterjúkra csak az MPC-ben volt lehetőség.
Az MPC elhagyása után a buszon számos telefoninterjú készült. Ez jellemezte a kapcsolattar-
tást a hazai, itthon maradó médiával. A magyarországi sajtó közül a legaktívabb az ATV, a Ma-
gyar Hírlap, a Blikk, a Lánchíd Rádió és a Gazdasági Rádió volt. A riporterek betartották a 2-3 per-
ces időtartamot, így 4-5 médium is feltehette kérdéseit a főszereplőnek. A hazai új-ságírók nem 
a sportolókat hívták telefonon, hanem a sajtóattasé angol elérhetőségét tár-csázták a korábbi 
megbeszélések alapján. 
A magyar média nemcsak érmeseinkkel, hanem pontszerzőinkkel is hasonló mértékben fog-
lalkozott. A MOB, az MTVA és az akkreditált újságírók közös gondolkodásának köszönhetően 
igyekeztünk a sportoló mellett az edzőt is bemutatni, megmutatni a médiának. Divatosnak szá-
mított, hogy a magyar médiában csak az olimpiai aranyérmesekre, érmesekre kíváncsiak a né-
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1. számú melléklet

A XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOKON RÉSZTVEVŐ 
MAGYAR VERSENYZŐK EREDMÉNYEI

IX.  HATÁROZATI JAVASLAT

A Magyar Olimpiai Bizottság 2012. november 23-i Közgyűlésén megtárgyalta és elfo-gadta a 
Londonban megrendezett XXX. Nyári Olimpiai Játékokról készült beszámolót.

Sportág, név: Egyesület: Versenyszám: Hely: Eredmény: Pont:

Asztalitenisz:

1 Pattantyús Ádám Stockerau (AUT) egyes kiesett I. forduló

2 Zwickl Dániel ASD Ping Pong Pizujie (ITA) egyes kiesett III. forduló

3 Póta Georgina TTC Berlin (GER) egyes kiesett III. forduló

4 Tóth Krisztina Korpach (GER) egyes kiesett II. forduló

Atlétika:

5 Baji Balázs Békéscsabai AC 110 m gát 35 13.76

6 Deák Nagy Marcell GEAC 400 m 32 46.17

7 Helebrandt Máté Nyíregyházi VSC 20 km gyaloglás 32 1:23.32 (hátrány: 4:46)

8 Kazi Tamás Debreceni Sportcentrum - SI 800 m 24 1:47.10

9 Kiss Dániel Ikarus Budapest SE 110 m gát 25 13.62

10 Kovács Tamás VEDAC maraton 72 2:27,48 (hátrány: 19:47)

11 Kürthy Lajos Mohácsi Torna Egylet súly 21 19.65

12 Minczér Albert VEDAC 3000 m akadály 31 8:40.74

13 Pars Krisztián Dobó SE - Szombathely kalapács 1 sel.: 79.37 d: 80.59 7,00

14 Szabó Attila FTC tízpróba 24 7581

15 Erdélyi Zsófia UTE maraton 92 2:44.45 (hátrány: 21.38)

16 Farkas Györgyi Bp. Honvéd SE hétpróba 22 6013

17 Juhász Vanda FTC gerely 36 50.01

18 Kálovics Anikó Zalaegerszegi Atlétikai Club maraton 95 2:45.55 (hárány: 22:48)

19 Madarász Viktória Békéscsabai AC 20 km gyaloglás 41 1:34,48 (hátrány: 9:46)

20 Márton Anita Békéscsabai AC súly 24 17,48

21 Orbán Éva VEDAC kalapács 17 68,64

22 Rakonczai Bea Nyiregyházi VSC maraton 85 2:41.20  (hátrány: 18:13)

Birkózás:

23 Bácsi Péter FTC kötöttfogás 74 kg 14

24 Deák Bárdos Mihály Diósgyőri Birkozó Club kötöttfogás 120 kg 11

25 Hatos Gábor Szombathelyi Haladás VSE szabadfogás 74 kg 5 2,00

26 Ligeti Dániel Szombathelyi Haladás VSE szabadfogás 120 kg 12

27 Lőrincz Tamás Ceglédi Vasutas SE kötöttfogás 66 kg 2 5,00

28 Módos Péter Szigetvári BSE kötöttfogás 55 kg 3 4,00
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Sportág, név: Egyesület: Versenyszám: Hely: Eredmény: Pont:

52 Douchev-Janic 
Natasa

Szegedi Vizisport Egyesület K-2 500 m 2 1:43,278 2,50

K-1 200 m 3 45,128 4,00

53 Kovács Katalin Bp. Honvéd SE K-2 500 m 2 1:43,278 2,50

K-4 500 m 1 1:30,827 1,75

54 Fazekas Krisztina Győri Vizisport Egyesület K-4 500 m 1 1:30,827 1,75

55 Szabó Gabriella Bp. Honvéd SE K-4 500 m 1 1:30,827 1,75

Kerékpár országúti:

56 Lovassy Krisztián BVSC- Zugló mezőnyverseny kizárták

Kézilabda: 4 3,00

57 Császár Gábor MKB Veszprém KC Férfi kézilabda csapat  DEN - HUN  27 - 25

58 Fazekas Nándor MKB Veszprém KC Férfi kézilabda csapat  KOR - HUN  19 - 22

59 Gulyás Péter MKB Veszprém KC Férfi kézilabda csapat  CRO - HUN  26 - 19

60 Harsányi Gergely Tatabányai Kézilabda Kft. Férfi kézilabda csapat  HUN - ESP   22 - 33

61 Ilyés Ferenc MKB Veszprém KC Férfi kézilabda csapat  HUN - SRB  26 - 23

62 Iváncsik Gergő MKB Veszprém KC Férfi kézilabda csapat

63 Laluska Balázs MKB Veszprém KC Férfi kézilabda csapat  ISL - HUN    33 - 34 

64 Lékai Máté Pick Kézilabda Zrt. - Szeged Férfi kézilabda csapat

65 Mikler Roland Pick Kézilabda Zrt. - Szeged Férfi kézilabda csapat  HUN -SWE  26 - 27

66 Mocsai Tamás Flensburg (GER) Férfi kézilabda csapat

67 Nagy László Barcelona (ESP) Férfi kézilabda csapat  HUN - CRO 26 - 33

68 Perez Carlos MKB Veszprém KC Férfi kézilabda csapat

69 Putics Barna VFL Gummersbach (GER) Férfi kézilabda csapat

70 Schuch Timuzsin MKB Veszprém KC Férfi kézilabda csapat

71 Vadkerti Attila Pick Kézilabda Zrt. - Szeged Férfi kézilabda csapat

72 Zubai Szabolcs Pick Kézilabda Zrt. - Szeged Férfi kézilabda csapat

Mountain Bike:

73 Parti András Euro One Clube MTB Team – 
Csömör

cross country feladta

74 Benkó Barbara Pilis Cross Country Club cross country 27 1:43,24 (hátrány: 12:32)

Műugrás:

75 Barta Nóra BVSC - Zugló 3 m egyéni 25 257.70

76 Gondos Flóra Rugóláb Lendület SE 3 m egyéni 22 266.45

1. számú melléklet: 

Sportág, név: Egyesület: Versenyszám: Hely: Eredmény: Pont:

29 Sastin Marianna Vasas SC szabadfogás 63 kg 11

Evezés:

30 Simon Béla Tisza Evezős Egylet - Szolnok korm. nélküli kettes 13 6:46.18

31 Széll Domonkos Csepeli Evezős Klub korm. nélküli kettes 13 6:46.18

32 Hirling Zsolt Vác Városi Evezős Club könyűsúlyú kétpár 11 6:39.98

33 Varga Tamás Bajai Spartacus Vízügy Sport Club könyűsúlyú kétpár 11 6:39.98

Hosszútávúszás:

34 Gercsák Csaba Aligátor Sport Klub Egyesület – Bp. 10 km 18 1:51:30,9

Risztov Éva Debreceni Sportcentrum – SI 10 km 1 1:57:38.2 7,00

Judo:

35 Bor Barna Atomerőmű SE -Paks +100 kg 7

36 Csoknyai László Atomerőmű SE -Paks 81 kg 9

37 Madarász Tamás Debreceni Sportcentrum - SI 90 kg 9

38 Ungvári Miklós Ippon Judo Tatabánya SE 66 kg 2 5,00

39 Csernoviczki Éva Ippon Judo Tatabánya SE 48 kg 3 4,00

40 Joó Abigél KSI SE 78 kg 5 2,00

41 Karakas Hedvig UTE 57 kg 5 2,00

42 Mészáros Anett Bp. Honvéd SE 70 kg 9

Kajak-Kenu:

43 Dombi Rudolf Építők Margitszigeti Diák 
Kajak Club

K-2 1000 m 1 3:09,646 3,50

44 Kökény Roland Esztergomi Kajak-Kenu SE K-2 1000 m 1 3:09,646 3,50

45 Tóth Dávid MTK K-4 1000 m 2 2:55.699 1,25

46 Kammerer Zoltán Győri Vizisport Egyesület K-4 1000 m 2 2:55.699 1,25

47 Kulifai Tamás MTK K-4 1000 m 2 2:55.699 1,25

48 Paumann Dániel MTK K-4 1000 m 2 2:55.699 1,25

49 Dudás Miklós Angyalföldi Vizisport 
Egyesület

K-1 200 m 6 36,830 1,00

50 Vajda Attila Szegedi Vizisport Egyesület C-1 1000 m 6 3:50,926 1,00

C-1 200 m 11 44,446

51 Kozák Danuta Bp. Honvéd SE K-1 500 m 1 1:51.456 7,00

K-4 500 m 1 1:30,827 1,75
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Sportág, név: Egyesület: Versenyszám: Hely: Eredmény: Pont:

Torna:

94 Berki Krisztián UTE lólengés 1 (15.033 - 5.) 16.066 7,00

95 Hidvégi Vid KSI SE összetett 8 (15.100 - 4.) 14.300

 

96 Böczögő Dorina Torna Club Békéscsaba összetett 49 50.599

Triatlon:

97 Kovács Zsófia Agria Kerékpár és Triatlon Klub 
- Eger

egyéni 51 2:10.39 (hátrány: 10:51)

Úszás:

98 Balog Gábor Dunaferr SE 200 m hát 11 e:1:56.98, k: 1:57.56

4x100 gyors 14 3:22.68

99 Bernek Péter Kőbánya SC 200 hát 12 e:1:57.52 k: 1:57.71

4x100 gyors 14 3:22.68

4x200 gyors 8 ef.: 7:11.64 döntő: 7:13.66

100 Biczó Bence Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 200 pillangó 9 e:1:56.51 k: 1:55.36

101 Bohus Richárd Békéscsabai Előre Úszó Klub 100 m hát 22 54.84

102 Cseh László Kőbánya SC 200 vegyes 3 e:1:57.20 d:1:56.22 4,00

400 vegyes 9 4:13,40

200 pillangó 12 e: 1:55.86 k: 1:55.88

4x200 gyors 8 ef.: 7:11.64 döntő: 7:13.66

4x100 vegyes 5 ef: 3:34.44 d: 3.33.02 0,50

Financsek Gábor Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 4x100 vegyes nem 
indult

103 Gyurta Dániel A Jövő SC 200 mell 1 ef:2:08.71 kf:2:08.32 
d:2:07.28

7,00

100 mell 4 ef.:              
kd.: 59.74 d.: 59.53

3,00

4x100 vegyes 5 ef: 3:34.44 d: 3.33.02 0,50

104 Gyurta Gergely A Jövő SC 1500 gyors 12 15:04.22

105 Kis Gergő Rája’94 ÚK - Ajka 400 gyors 6 ef.: 3:46.77 döntő: 3:47,03 1,00

1500 gyors 19 15:21.74

4x100 gyors 14 3:22.68

4x200 gyors 8 ef.: 7:11.64 döntő: 7:13.66

106 Kozma Dominik Kőbánya SC 200 gyors 10 ef.: 1:47.18 ed.: 1:46.93

4x200 gyors 8 ef.: 7:11.64 döntő: 7:13.66

4x100 vegyes 5 ef: 3:34.44 d: 3.33.02 0,50

107 Molnár Ákos A Jövő SC 200 mell 20 2:12.42

Sportág, név: Egyesület: Versenyszám: Hely: Eredmény: Pont:

Ökölvívás:

77 Káté Gyula Unio Sport Kispest SE 64 kg kiesett II. forduló (16 között)

78 Harcsa Zoltán Unio Sport Kispest SE 75 kg 5 2,00

79 Varga Miklós Harangi Imre SE - Hajdúsámson 60 kg kiesett I. forduló (32 között)

Öttusa:

80 Kasza Róbert KSI SE egyéni 12 5676

81 Marosi Ádám Bp. Honvéd SE egyéni 3 5836 4,00

82 Kovács Sarolta Alba Volán SC - Székesfehérvár egyéni 33 4396

83 Tóth Adrienn Bp. Honvéd SE egyéni 20 5084

Sportlövészet:

84 Bognár Richárd Tatabánya Városi Lövész Klub dupla trap 6 137+45=182 1,00

85 Sidi Péter Komárom Olympia Sportegyesület légpuska 13 594

kisö.sportpuska fekvő 11 595 (39)

kisö.sportpuska össz. 6 1168.0 (58) 101.0 =1269.0 1,00

86 Csonka Zsófia Pécsi Sport Nonprofit Zrt. sportpisztoly 6 (584-200) 784 1,00

légpisztoly 16 381 (11)

Súlyemelés:

87 Nagy Péter Szegedi Lelkesedés SK +105 kg 11 191 - 225 = 416

Szinkronúszás:

88 Czékus Eszter Alfa SC - Tököl Páros 21 79.400 - 79.080 = 158.480

89 Kiss Szofi H2O SE - Budapest Páros 21 79.400 - 79.080 = 158.480

Szörf:

90 Gádorfalvi Áron Balatonfüredi Yacht Club egyéni 25 187

91 Detre Diana Balatonfüredi Yacht Club egyéni 18 150

Tenisz:

92 Szávay Ágnes MTK egyes kiesett I. forduló    - Baltacha GBR 
3:6; 3:6

páros kiesett I. forduló 

93 Babos Tímea MTK egyes kiesett II. forduló

páros kiesett I. forduló 

1. számú melléklet: 
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Sportág, név: Egyesület: Versenyszám: Hely: Eredmény: Pont:

119 Szilágyi Lilliána Kőbánya SC 100 pillangó 34 1:00.34

120 Sztankovics Anna A Jövő SC 100 mell 31 1:09.65

200 mell 29 2:29.67

4x100 vegyes kizárták

Tompa Orsolya A Jövő SC 4x100 vegyes nem 
indult

121 Verrasztó Evelyn A Jövő SC 200 vegyes 9 e:2:12.17  k: 2:11.53

4x100 gyors 15 3:44.79

4x200 gyors 9 7:54.58

4x100 vegyes kizárták

Vitorlázás:

122 Berecz Zsombor VVSI SC - Agárd Laser 21 159

Vívás:

123 Imre Géza Bp. Honvéd SE Pb.tőr egyéni 14

124 Szilágyi Áron Vasas SC Kard egyéni 1 7,00

125 Mohamed Aida Törekvés SE Tőr egyéni 13 16 között kiesett

126 Szász Emese Vasas SC Pb.tőr egyéni 25 32 között kiesett

Vizilabda:

Férfi: 2,00

127 Biros Péter Egri Vízilabda Klub 5  HUN - SRB   10 - 14

128 Hárai Balázs Bp. Honvéd SE 5  HUN - MNE 10 - 11

129 Hosnyánszky 
Norbert

Egri Vízilabda Klub 5  ROM- HUN  17 - 15

130 Kásás Tamás Pro Recco (ITA) 5  HUN - GBR  17 - 6

131 Kiss Gergely dr. Vasas SC 5

132 Madaras Norbert Pro Recco (ITA) 5   ITA - HUN  11- 9

133 Nagy Viktor Vasas SC 5

134 Steinmetz Ádám dr. Vasas SC 5   HUN -AUS 10 - 9

135 Szécsi Zoltán Egri Vízilabda Klub 5

136 Szívós Márton Bp. Honvéd SE 5   HUN- ESP  14 - 8

137 Varga Dénes Rijeka (CRO) 5

138 Varga Dániel Rijeka (CRO) 5

139 Varga Tamás DVSE Vizisport Üzemeltető Kft. 5

Sportág, név: Egyesület: Versenyszám: Hely: Eredmény: Pont:

108 Pulai Bence Kőbánya SC 100 m pillangó 14 e:52.19 k: 52.40

4x100 vegyes 5 ef: 3:34.44 d: 3.33.02 0,50

Rákos Patrik Balaton Úszó Klub - Veszprém 4x200 gyors nem 
indult

109 Takács Krisztián Dunaferr SE 50 gyors 12 e: 22.19 k: 22.01

4x100 gyors 14 3:22.68

110 Verrasztó Dávid A Jövő SC 400 vegyes 22 4:18,31

200 vegyes 35 2:04.53

Zámbó Balázs A Jövő SC 4x200 gyors nem 
indult

111 Dara Eszter Kőbánya SC 100 gyors 23 e:55.37

4x100 gyors 15 3:44.79

4x100 vegyes kizárták

Gregus Brigitta Bajai Spartacus Vízügy Sport Club 4x100 vegyes nem 
indult

112 Hosszú Katinka Bajai Spartacus Vízügy Sport 
Club

200 vegyes 8 ef:2:10.68 k:2:10.74 d: 2:14.19

200 pillangó 9 ef.: 2:07.75 k: 2:07.69

400 vegyes 4 ef.: 4:33.77 döntő: 4:33.49 3,00

4x200 gyors 9 7:54.58

113 Jakabos Zsuzsanna Úszósportért ANK Egyesület - Pécs 200 pillangó 7 ef:2:07.79 k:2:06.82 d: 2:07.33

400 vegyes 9 4:37.37

4x200 gyors 9 7:54.58

4x100 vegyes kizárták

Joó Sára A Jövő SC 4x200 gyors nem 
indult

Kádas Vivien Kőbánya SC 4x200 gyors nem 
indult

114 Kapás Boglárka BVSC-Zugló 400 gyors 17 4:10.01

800 gyors 6 e:8:26.43 d: 8:23.89 1,00

115 Mutina Ágnes A Jövő SC 200 gyors 22 1:59.56

4x100 gyors 15 3:44.79

4x200 gyors 9 7:54.58

116 Povázsay Eszter Bp. Honvéd SE 100 hát 37 1:03.55

117 Risztov Éva Debreceni Sportcentrum KKN Kft. 800 gyors 13 8:29.06

400 gyors 16 4:09.08

4x100 gyors 15 3:44.79

118 Szekeres Dorina Zalaegerszegi Úszó Klub 200 hát 35 2:18.16

1. számú melléklet: 
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1. számú melléklet: 2. számú melléklet

HELYEZÉSEK A XXX. LONDONI NYÁRI  
OLIMPIAI JÁTÉKOKON

Sportág, név: Egyesület: Versenyszám: Hely: Eredmény: Pont:

Női: 3,00

140 Bolonyai Flóra USC (USA) csapat 4  HUN - USA   13 - 14

141 Gangl Edina Egri Vizilabda Klub csapat 4  HUN - CHN  11 - 10

142 Antal Dóra Egri Vizilabda Klub csapat 4  HUN - ESP   11 - 13

143 Bujka Barbara Messina (ITA) csapat 4

144 Csabai Dóra BVSC - Zugló csapat 4  HUN - RUS  11 - 10

145 Czigány Dóra Egri Vizilabda Klub csapat 4

146 Drávucz Rita Pro Recco (ITA) csapat 4  HUN - ESP     9 - 10

147 Keszthelyi Rita Szentesi Vizilabda Klub csapat 4

148 Kisteleki Hanna BVSC - Zugló csapat 4  AUS - HUN  13 - 11

149 Menczinger Katalin Dunaújvárosi Főiskola VE csapat 4

150 Szűcs Gabriella Dunaújvárosi Főiskola VE csapat 4

151 Takács Orsolya Szentesi Vizilabda Klub csapat 4

152 Tóth Ildikó BVSC - Zugló csapat 4

Összes olimpiai pont: 127,00

I. hely II. hely III. hely IV. hely V. hely VI. hely

Szilágyi Áron
vívás - kard egyéni

Ungvári Miklós
judo - 66 kg

Csernoviczki Éva
judo - 48 kg

Hosszú Katinka
úszás - 400 vegyes

Karakas Hedvig
judo - 57 kg

Kis Gergő
úszás - 400 gyors

Gyurta Dániel
úszás - 200 mell

Lőrincz Tamás
birkózás - kf. 66 kg

Cseh László
úszás - 200 vegyes

Gyurta Dániel
úszás - 100 mell

Joó Abigél
judo - 78 kg

Csonka Zsófia
sportlövészet - sp.pisztoly

Berki Krisztián
torna - lólengés

Kovács Katalin
Douchev Janics Natasa
kajak-kenu - K-2 500 m

Módos Péter
birkózás - kf. 55 kg

Bolonyai Flóra
Gangl Edina
Antal Dóra

Bujka Barbara
Csabai Dóra

Czigány Dóra
Drávucz Rita

Keszthelyi Rita
Kisteleki Hanna

Menczinger Katalin
Szűcs Gabriella
Takács Orsolya

Tóth Ildikó
vizilabda - női csapat

Cseh László
Gyurta Dániel

Pulai Bence
Kozma Dominik

úszás - 4x100 vegyes

Bognár Richárd
sportlövészet - dupla trap

Pars Krisztián
atlétika - kalapács

Douchev Janics Natasa
kajak-kenu - K-1 200 m

Kapás Boglárka
úszás - 800 gyors

Kammerer Zoltán
Tóth Dávid

Kulifai Tamás
Pauman Dániel

kajak-kenu - K-4 1000 m

Dombi Rudolf
Kökény Roland

kajak-kenu - K-2 1000 m

Marosi Ádám
öttusa - egyéni

Sidi Péter
sportlövészet-sp.puska össz

Harcsa Zoltán
ökölvívás - 75 kg

Vajda Attila
kajak-kenu - C-1 1000 mSzabó Gabriella

Kozák Danuta
Kovács Katalin

Fazekas Krisztina
kajak-kenu - K-4 500 m

Hatos Gábor
birkózás - szf. 74 kg

Dudás Miklós
kajak-kenu - K-1 200 m

Biros Péter
Hárai Balázs

Hosnyánszky Norbert
Madaras Norbert

Nagy Viktor
Steinmetz Ádám dr.

Szécsi Zoltán
Szívós Márton
Varga Dénes
Varga Dániel
Varga Tamás

vizilabda - férfi 
csapat

Risztov Éva
hosszútávúszás - 10 km

Császár Gábor
Fazekas Nándor

Gulyás Péter
Harsányi Gergely

Ilyés Ferenc
Iváncsik Gergő
Laluska Balázs

Lékai Máté
Mikler Roland
Mocsai Tamás
Nagy László
Perez Carlos
Putics Barna

Schuch Timuzsin
Vadkerti Attila
Zubai Szabolcs
kézilabda - férfi 

csapat

8 I. helyezés 4  II. helyezés 5 III. helyezés 4  IV. helyezés 6 V. helyezés 7 VI. helyezés
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Nem jutott ki az olimpiára:

Sportág  /  Szakág

1. BMX

2. Gyeplabda

3. Íjászat

Kajak-Kenu szlalom

Kerékpár pálya

Kézilabda női

4. Kosárlabda

5. Labdarúgás

6. Lovaglás

7. Ritmikus Gimnasztika

8. Röplabda

Strandröplabda

9. Taekwondo

10. Tollaslabda

Trampolin

3. számú melléklet

SPORTÁGI RANGSOR A XXX. LONDON NYÁRI OLIMPIAI 
JÁTÉKOK EREDMÉNYEI ALAPJÁN

4. számú melléklet

SPORTÁGAK ÉREM ÉS HELYEZÉSI TÁBLÁZATA 
A XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 

EREDMÉNYEI ALAPJÁN
Ssz. Sportág: Pont: %

1. Kajak-Kenu 37,00 29,13

2. Úszás 21,00 16,54

3. Judo 13,00 10,24

4. Birkózás 11,00 8,66

5. Atlétika 7,00 5,51

Hosszútávúszás 7,00 5,51

Torna 7,00 5,51

Vívás 7,00 5,51

9. Vizilabda 5,00 3,94

10. Öttusa 4,00 3,15

11. Kézilabda 3,00 2,36

Sportlövészet 3,00 2,36

13. Ökölvívás 2,00 1,57

14. Asztalitenisz 0,00

Evezés 0,00

Kerékpár országúti 0,00

Mountain Bike 0,00

Müugrás 0,00

Súlyemelés 0,00

Szinkronúszás 0,00

Szörf 0,00

Tenisz 0,00

Triatlon 0,00

Vitorlázás 0,00

Összes pont: 127,00 100,00

I. II. III. IV. V. VI. Pont:

1. Kajak-Kenu 3 2 1 2 37,00

2. Úszás 1 1 2 1 2 21,00

3. Judo 1 1 2 13,00

4. Birkózás 1 1 1 11,00

5. Atlétika 1 7,00

Hosszútávúszás 1 7,00

Torna 1 7,00

Vívás 1 7,00

9. Vizilabda 1 1 5,00

10. Öttusa 1 4,00

11. Kézilabda 1 3,00

Sportlövészet 3 3,00

13. Ökölvívás 1 2,00

14. Asztalitenisz 0,00

Evezés 0,00

Kerékpár 0,00

Mountain Bike 0,00

Müugrás 0,00

Súlyemelés 0,00

Szinkronúszás 0,00

Szörf 0,00

Tenisz 0,00

Triatlon 0,00

Vitorlázás 0,00

Összesen: 8 4 5 4 6 7 127,00
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23. Angyalföldi Vizisport Egyesület Kajak-Kenu 1,00 0,79

Komárom Olympia Sportegyesület Sportlövészet 1,00 0,79

Pécsi Sport Nonprofit Zrt. Sportlövészet 1,00 0,79

Rája’94 ÚK - Ajka Úszás 1,00 0,79

Tatabánya Városi Lövészklub Sportlövészet 1,00 0,79

28. Pick Kézilabda Zrt. - Szeged Kézilabda férfi 0,78 0,61

29. Dunaújvárosi Főiskola VE Vizilabda női 0,46 0,36

Szentesi Vizilabda Klub Vizilabda női 0,46 0,36

31. Tatabányai Kézilabda Kft. Kézilabda férfi 0,18 0,14

32. DVSE Vizisport Üzemeltető Kft. Vizilabda férfi 0,16 0,13

Külföldi egyesület Vizilabda női 0,70 0,55

Vizilabdaférfi 0,61 0,48

Kézilabda férfi 0,54 0,43

127,00 100,00

5. számú melléklet

EGYESÜLETI RANGSOR A XXX. LONDONI  
NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK EREDMÉNYEI ALAPJÁN

5. számú melléklet

Ssz. Egyesület: Sportág: Pont: %

1. Bp. Honvéd SE Kajak-Kenu 14,75

Öttusa 4,00

Vizilabda férfi 0,31

19,06 15,01

2. A jövő SC Úszás 10,50 8,27

3. Ippon Judo Tatabánya SE Judo 9,00 7,09

UTE Torna 7,00

Judo 2,00

9,00 7,09

5. Vasas SC Vívás 7,00

Vizilabda férfi 0,46

7,46 5,87

6. Szegedi Vizisport Egyesület Kajak-Kenu 7,50 5,91

7. Debreceni Sportcentrum - SI Hosszútávúszás 7,00 5,51

Dobó SE - Szombathely Atlétika 7,00 5,51

9. Kőbánya SC Úszás 5,50 4,33

10. Ceglédi Vasutas SE Birkózás 5,00 3,94

11. Szigetvári BSE Birkózás 4,00 3,15

12. MTK Kajak-Kenu 3,75 2,95

13. Építők Margitszigeti Diák Kajak Club Kajak-Kenu 3,50 2,76

Esztergomi Kajak-Kenu SE Kajak-Kenu 3,50 2,76

15. Bajai Spartacus Vízügy Sport Club Úszás 3,00 2,36

Győri Vizisport Egyesület Kajak-Kenu 3,00 2,36

17. KSI SE Judo 2,00 1,57

Szombathelyi Haladás VSE Birkózás 2,00 1,57

Unio Sport Kispest SE Ökölvívás 2,00 1,57

20. BVSC - Zugló Úszás 1,00

Vizilabda női 0,69

1,69 1,33

21. MKB Veszprém KC Kézilabda férfi 1,50 1,18

22. Egri Vízilabda Klub Vizilabda női 0,69

Vizilabda férfi 0,46

1,15 0,91
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6. számú melléklet

A XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK  
MEGYEI ADATAI

7. számú melléklet

A XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK  
TELEPÜLÉSI ADATAI
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1. Agárd 1 1 1,33 1 0,66

2. Ajka 1 1 1,33 1 0,66 1 1,28 1,00 0,79

3. Baja 2 1 1,33 2 1,32 1 1,28 3,00 2,36

4. Balatonfüred 1 1 1,33 2 1,32

5. Békéscsaba 3 3 4,00 5 3,29

6. Budapest 16 18 24,00 60 39,47 27 34,62 65,46 51,54

7. Cegléd 1 1 1,33 1 0,66 1 1,28 5,00 3,94

8. Csömör 1 1 1,33 1 0,66

9. Debrecen 4 2 2,67 4 2,63 2 2,56 7,16 5,64

10. Diósgyőr 1 1 1,33 1 0,66

11. Dunaújváros 2 2 2,67 4 2,63 2 2,56 0,46 0,36

12. Eger 2 2 2,67 7 4,61 6 7,69 1,15 0,91

13. Esztergom 1 1 1,33 1 0,66 1 1,28 3,50 2,76

14. Gödöllő 1 1 1,33 1 0,66

15. Győr 1 1 1,33 2 1,32 2 2,56 3,00 2,36

16. Hajdúsámson 1 1 1,33 1 0,66

17. Komárom 1 1 1,33 1 0,66 1 1,28 1,00 0,79

18. Mohács 1 1 1,33 1 0,66

19. Nyiregyháza 1 1 1,33 2 1,32

20. Paks 1 1 1,33 2 1,32

21. Pécs 3 2 2,67 3 1,97 1 1,28 1,00 0,79

22. Pilisvörösvár 1 1 1,33 1 0,66

23. Szeged 3 3 4,00 7 4,61 6 7,69 8,28 6,52

24. Szentes 1 1 1,33 2 1,32 2 2,56 0,46 0,36

25. Székesfehérvár 1 1 1,33 1 0,66

26. Szigetvár 1 1 1,33 1 0,66 1 1,28 4,00 3,15

27. Szolnok 1 1 1,33 1 0,66

28. Szombathely 2 2 2,67 3 1,97 2 2,56 9,00 7,09

29. Tatabánya 3 3 4,00 4 2,63 4 5,13 10,18 8,02

30. Tököl 1 1 1,33 1 0,66

31. Vác 1 1 1,33 1 0,66

32. Veszprém 3 2 2,67 11 7,24 8 10,26 1,50 1,18

33. Zalaegerszeg 2 2 2,67 2 1,32

Külföldi egyesületek 3 12 16,00 14 9,21 10 12,82 1,85 1,46
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Budapest 1 3,03 16 18 24,00 60 39,74 27 34,62 65,46 51,54

1. Bács-Kiskun 1 3,03 2 1 1,33 2 1,32 1 1,28 3,00 2,36

2. Baranya 3 9,09 4 4 5,33 5 3,31 2 2,56 5,00 3,94

3. Békés 1 3,03 3 3 4,00 5 3,31

4. Borsod-Abaúj-Zemplén 1 3,03 1 1 1,33 1 0,66

5. Csongrád 2 6,06 4 4 5,33 9 5,96 8 10,26 8,74 6,88

6. Fejér 3 9,09 4 4 5,33 6 3,97 2 2,56 0,46 0,36

7. Győr-Moson-Sopron 1 3,03 1 1 1,33 2 1,32 2 2,56 3,00 2,36

8. Hajdú-Bihar 2 6,06 5 3 4,00 5 3,31 2 2,56 7,16 5,64

9. Heves 1 3,03 2 2 2,67 7 4,64 6 7,69 1,15 0,91

10. Jász-Nagykun-Szolnok 1 3,03 1 1 1,33 1 0,66

11. Komárom-Esztergom 3 9,09 4 5 6,67 5 3,31 6 7,69 14,68 11,56

12. Nógrád

13. Pest 6 18,18 6 6 8,00 6 3,97 1 1,28 5,00 3,94

14. Somogy 

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 3,03 1 1 1,33 2 1,32

16. Tolna 1 3,03 1 1 1,33 2 1,32

17. Vas 1 3,03 2 2 2,67 3 1,99 2 2,56 9,00 7,09

18. Veszprém 3 9,09 5 4 5,33 14 9,27 9 11,54 2,50 1,97

19. Zala 1 3,03 2 2 2,67 2 1,32

Külföldi egyesület 3 12 16,00 14 9,27 10 12,82 1,85 1,46

33 100 75 100 151 100 78 100 127,00 100
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8. számú melléklet

A XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK  
ÉREMTÁBLÁZATA

8. számú melléklet

A XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIAI 
JÁTÉKOK ÉREMTÁBLÁZATA

1

A XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIAI 
JÁTÉKOK ÉREMTÁBLÁZATA

1
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Hely Ország I. II. III. IV. V. VI. Összes pont

36 Kolumbia 1 3 4 0 0 3 41

38 Grúzia 1 3 3 0 3 0 40

39 Thájföld 0 3 1 4 4 0 39

40 Litvánia 2 1 2 1 2 2 36

41 Argentina 1 1 2 2 4 1 35

42 India 0 2 3 1 4 0 33

43 Írország 1 1 3 2 1 0 32

44 Szerbia 1 1 2 3 0 2 31

45 Norvégia 2 1 1 1 1 1 29

45 Belgium 0 1 2 1 5 3 29

47 Svájc 2 1 0 1 2 0 26

48 Bulgária 0 1 1 1 6 1 25

49 Mongólia 0 2 3 0 1 0 24

49 Szlovénia 1 1 2 0 1 2 24

49 Trinidad és Tobago 1 0 3 1 0 2 24

52 Indonézia 0 1 2 2 2 0 23

53 Egyiptom 0 2 0 1 3 1 20

53 Szlovákia 0 1 3 0 0 3 20

55 Tunézia 1 1 1 0 1 1 19

56 Görögország 0 0 2 2 1 2 18

57 Finnország 0 1 2 0 2 0 17

58 Örményország 0 1 2 0 1 0 15

58 Dominikai Köztársaság 1 1 0 0 1 1 15

60 Puerto Rico 0 1 1 0 2 1 14

60 Malájzia 0 1 1 1 0 2 14

60 Lettország 1 0 1 1 0 0 14

60 Venezuela 1 0 0 0 3 1 14

64 Hong Kong 0 0 1 1 3 0 13

64 Ausztria 0 0 0 2 3 1 13

66 Észtország 0 1 1 1 0 0 12

66 Bahama-Szigetek 1 0 0 1 1 0 12

68 Portugália 0 1 0 0 2 2 11

68 Taipei 0 0 1 0 3 1 11

68 Algéria 1 0 0 0 2 0 11

71 Szingapur 0 0 2 0 1 0 10

72 Marokkó 0 0 1 0 2 1 9

73 Botswana 0 1 0 1 0 0 8

73 Qatar 0 0 2 0 0 0 8

73 Montenegro 0 1 0 1 0 0 8

73 Moldávia 0 0 2 0 0 0 8

9. számú melléklet

A XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK  
PONTVERSENYE

Hely Ország I. II. III. IV. V. VI. Összes pont

1 Egyesült Államok 46 29 29 25 28 19 733

2 Kína 38 27 23 16 15 14 585

3 Oroszország 24 25 33 20 23 14 545

4 Nagy-Britannia 29 17 19 8 30 14 462

5 Németország 11 19 14 13 20 20 327

6 Ausztrália 7 16 12 11 17 11 255

7 Franciaország 11 11 12 14 9 12 252

8 Japán 7 14 17 5 12 9 235

9 Olaszország 8 9 11 8 20 3 212

10 Dél-Korea 13 8 7 9 9 2 206

11 Ukrajna 6 5 9 9 8 5 151

12 Hollandia 6 6 8 4 11 8 146

13 Spanyolország 3 10 4 8 6 7 130

14 Magyarország 8 4 5 4 6 7 127

15 Kanada 1 5 12 6 11 5 125

16 Brazília 3 5 9 2 7 5 107

17 Új-Zéland 6 2 5 5 7 1 102

18 Kuba 5 3 6 1 7 4 95

19 Kazahsztán 7 1 5 0 7 0 88

20 Fehéroroszország 2 5 5 1 11 2 86

21 Dánia 2 4 3 5 10 4 85

22 Lengyelország 2 2 6 4 8 2 78

23 Jamaica 4 4 4 3 1 1 76

24 Kenya 2 4 5 4 3 1 73

24 Csehország 4 3 3 3 3 3 73

26 Irán 4 5 3 0 3 1 72

27 Svédország 1 5 3 5 4 4 71

28 Románia 2 5 2 3 3 3 65

29 Azerbajdzsán 2 2 6 2 4 1 63

30 Etiópia 3 1 3 3 4 3 58

31 Törökország 2 2 1 1 9 1 50

31 Mexikó 1 3 3 1 4 5 50

33 Dél-Afrika 3 2 1 1 4 1 47

34 Koreai NDK 4 0 2 1 2 1 44

35 Horvátország 3 1 2 1 2 2 43

36 Üzbegisztán 1 0 3 2 8 0 41

9. számú melléklet
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Hely Ország I. II. III. IV. V. VI. Összes pont

77 Guatemala 0 1 0 0 1 0 7

77 Uganda 1 0 0 0 0 0 7

77 Szaud-Arábia 0 0 1 1 0 0 7

77 Kuwait 0 0 1 1 0 0 7

77 Grenada 1 0 0 0 0 0 7

82 Chilei Köztársaság 0 0 0 2 0 0 6

82 Vietnam 0 0 0 2 0 0 6

82 Afganisztán 0 0 1 0 1 0 6

85 Ciprus 0 1 0 0 0 0 5

85 Bahrain 0 0 1 0 0 1 5

85 Gabon 0 1 0 0 0 0 5

85 Nigéria 0 0 0 1 1 0 5

89 Izrael 0 0 0 0 1 2 4

89 Tadzsigisztán 0 0 1 0 0 0 4

91 San Marino 0 0 0 1 0 0 3

91 Szenegál 0 0 0 0 1 1 3

93 Barbados 0 0 0 0 1 0 2

93 Luxemburg 0 0 0 0 1 0 2

93 Zimbabwe 0 0 0 0 0 2 2

93 Izland 0 0 0 0 1 0 2

93 Mali 0 0 0 0 1 0 2

98 Kamerun 0 0 0 0 0 1 1

98 Elefántcsontpart 0 0 0 0 0 1 1

98 Szamoa 0 0 0 0 0 1 1

98 Szíria 0 0 0 0 0 1 1

98 Eritrea 0 0 0 0 0 1 1

98 Türkmenisztán 0 0 0 0 0 1 1

Összesen: 302 303 357 248 412 241 6866

9. számú melléklet 10. számú melléklet

A NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK MAGYAR ADATAI

Magyar helyezések
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1896 I. Athén 2 1 3 2 - 1 6 38 6 6 6 15 7 0 7

1900 II. Párizs 1 2 2 3 3 - 5 40 7 7 4 21 17 0 17

1904 III. St. Luis 2 1 1 1 1 - 4 28 4 5 2 9 4 0 4

1908 IV. London 3 4 2 5 4 2 9 74 6 7 8 37 63 0 63

1912 V. Stockholm 3 2 3 5 3 2 8 66 10 9 11 52 119 0 119

1916 VI. Berlin Elmaradt

1920 VII. Antwerpen A magyar csapat nem vett részt

1924 VIII. Párizs 2 4 4 2 4 5 10 69 12 13 11 53 86 3 89

1928 IX. Amszterdam 5 5 - 3 4 3 10 80 9 11 11 57 94 16 110

1932 X. Los Angeles 6 5 5 4 5 2 16 111 6 9 10 34 52 2 54

1936 XI. Berlin 10 1 5 7 7 4 16 134 3 8 19 98 197 19 216

1940 XII. Tokió/Helsinki Elmaradt

1944 XIII. London Elmaradt

1948 XIV. London 10 5 13 10 10 2 28 199 5 4 13 72 107 21 128

1952 XV. Helsinki 16 10 16 6 9 7 42 269 3 3 15 100 162 27 189

1956 XVI. Melbourne 9 10 7 10 11 6 26 199 4 5 12 82 91 20 111

1960 XVII. Róma 6 8 7 9 7 4 21 155 7 5 17 105 153 27 180

1964 XVIII. Tokió 10 7 5 7 15 6 22 182 6 6 16 111 150 32 182

1968 XIX Mexikó 10 10 12 4 7 2 32 196 4 4 15 116 135 32 167

1972 XX. München 6 13 16 9 9 10 35 226 8 5 20 134 187 45 232

1976 XXI. Montreal 4 5 13 10 9 10 22 163 10 9 17 109 124 54 178

1980 XXII. Moszkva 7 10 15 13 13 10 32 234 6 6 20 152 182 81 263

1984 XXIII. Los Angeles A magyar csapat nem vett részt

1988 XXIV. Szöul 11 6 6 14 13 12 23 211 6 6 18 128 152 36 188

1992 XXV. Barcelona 11 12 7 5 9 10 30 208 8 7 21 156 159 58 217

1996 XXVI. Atlanta 7 4 10 8 5 7 21 150 12 11 24 145 148 66 214

2000 XXVII. Sydney 8 6 3 5 9 4 17 135 13 15 23 138 109 69 178

2004 XXVIII. Athén 8 6 3 8 8 6 17 144 13 14 22 136 119 90 209

2008 XXIX. Peking 3 5 2 8 6 4 10 94 20 19 24 120 88 83 171

2012 XXX. London 8 4 5 4 6 7 17 127 9 14 24 107 93 59 152

Összesen: 168 146 165 162 177 126 479 3532
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Sportág: olimpia I. II. III. IV. V. VI. Pontszám:

Sportlövészet 2004 1 0 0 0 0 0 7

2008 0 0 0 0 0 1 1

2012 0 0 0 0 0 3 3

össz.: 1 0 0 0 0 4 11

Súlyemelés 2004 0 1 0 2 0 0 11

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

össz.: 0 1 0 2 0 0 11

12. Torna 2004 0 0 0 0 0 1 1

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 1 0 0 0 0 0 7

össz.: 1 0 0 0 0 1 8

13. Hosszútávúszás 2004 – – – – – – –

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 1 0 0 0 0 0 7

össz.: 1 0 0 0 0 0 7

14. Ökölvívás 2004 0 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 1 0 2

2012 0 0 0 0 1 0 2

össz.: 0 0 0 0 1 0 4

15. Evezés 2004 0 0 0 0 1 0 2

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

össz.: 0 0 0 0 1 0 2

16. Asztalitenisz 2004 0 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Kerékpár 2004 0 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Mountain Bike 2004 – – – – – – –

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

11. számú melléklet

A XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK  
PONTVERSENYE

11. számú melléklet

Sportág: olimpia I. II. III. IV. V. VI. Pontszám:

1. Kajak-Kenu 2004 3 1 2 0 2 1 39

2008 2 1 1 3 1 1 35

2012 3 2 1 0 0 2 37

össz.: 8 4 4 3 3 4 111

2. Úszás 2004 0 1 1 3 1 1 21

2008 0 3 0 0 1 2 19

2012 1 0 1 2 1 2 21

össz.: 1 4 2 5 3 5 61

3. Vívás 2004 1 2 0 2 2 1 28

2008 0 0 1 2 2 0 14

2012 1 0 0 0 0 0 7

össz.: 2 2 1 4 4 1 49

4. Birkózás 2004 1 0 0 0 0 0 7

2008 0 1 0 0 1 0 7

2012 0 1 1 0 1 0 11

össz.: 1 2 1 0 2 0 25

5. Vizilabda 2004 1 0 0 0 0 1 8

2008 1 0 0 1 0 0 10

2012 0 0 0 1 1 0 5

össz.: 2 0 0 2 1 1 23

6. Atlétika 2004 0 1 0 0 1 1 8

2008 0 0 0 1 0 0 3

2012 1 0 0 0 0 0 7

össz.: 1 1 0 1 1 1 18

7. Judo 2004 0 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 1 1 0 2 0 13

össz.: 0 1 1 0 2 0 13

8. Kézilabda 2004 0 0 0 1 1 0 5

2008 0 0 0 1 0 0 3

2012 0 0 0 1 0 0 3

össz.: 0 0 0 3 1 0 11

Öttusa 2004 1 0 0 0 0 0 7

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 1 0 0 0 4

össz.: 1 0 1 0 0 0 11
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Labdarúgás 2004 nem kvalifikált –

2008 nem kvalifikált –

2012 nem kvalifikált –

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Lovaglás 2004 nem kvalifikált –

2008 nem kvalifikált –

2012 nem kvalifikált –

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Ritmikus  
Gimnasztika

2004 nem kvalifikált –

2008 nem kvalifikált –

2012 nem kvalifikált –

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Röplabda 2004 nem kvalifikált –

2008 nem kvalifikált –

2012 nem kvalifikált –

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Taekwondo 2004 nem kvalifikált –

2008 nem kvalifikált –

2012 nem kvalifikált –

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Tollaslabda 2004 nem kvalifikált –

2008 nem kvalifikált –

2012 nem kvalifikált –

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Sportág: olimpia I. II. III. IV. V. VI. Pontszám:

Műugrás 2004 0 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Szinkronúszás 2004 nem kvalifikált 0

2008 nem kvalifikált 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Szörf 2004 0 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Tenisz 2004 0 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Triatlon 2004 0 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Vitorlázás 2004 0 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

25. BMX 2004 – – – – – – –

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 nem kvalifikált 0

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Gyeplabda 2004 nem kvalifikált –

2008 nem kvalifikált –

2012 nem kvalifikált –

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Íjászat 2004 nem kvalifikált –

2008 nem kvalifikált –

2012 nem kvalifikált –

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Kosárlabda 2004 nem kvalifikált –

2008 nem kvalifikált –

2012 nem kvalifikált –

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

11. számú melléklet 11. számú melléklet
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OLIMPIAI PONTOK KVALIFIKÁCIÓS LÉTSZÁM

Sydney Athén Peking London Sydney Athén Peking London

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

 RG 1 0 0-1 0 0-1 0 - 5 1 2 0 6-7 0 7 0

Trampoline - 4 0 2 0 0 0

23. Triatlon 9-10 0 1-3 0 0 6 3 4 2 3 2 4 1

24. Uszodai 
Sportok

Hosszú-
távúszás

- - - - 5-6 0 2-4 7 2 1 2 2

Műugrás 3-4 0 3-6 0 3 0 1-3 0 4 4 3-4 3 2-5 2 4 2

Szinkron- 
úszás

0 2 2 2 0 2 0 3 2

Úszás 44 14 25-30 21 22-25 19 23-25 21 20 18 25-30 31 18-22 31 30-35 31

Vizilabda 7 7 8 8 10-12 10 11-14 5 13 13 26 26 26 26 26 26

25. Vitorlázás 2-4 0 1 0 3-8 4 8-10 5 8-9 1 2-4 1

Szörf 0 1 0 2 2 2 2 2 2 2

26. Vívás 30 16 20-22 28 22-24 14 18-23 7 15 15 15 15 17 15 11-13 4

Összesen: 262-314 135 182-237 144 193-248 94 168-223 127 326-346 188 325-354 219 320-343 177 304-332 158

12. számú melléklet

ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT  
AZ OLIMPIAI CÉLKITŰZÉSEKRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

12. számú melléklet

OLIMPIAI PONTOK KVALIFIKÁCIÓS LÉTSZÁM

Sydney Athén Peking London Sydney Athén Peking London

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

1. Asztalite-
nisz

5 3 3-5 0 1 0 1 0 5 3 3-6 3 4-5 4 5 4

2. Atlétika 13-17 0 11-13 8 10-12 3 10-12 7 35-40 38 35-40 35 35 20 22-27 18

3. Birkózás 15-20 5 10-20 7 19-28 7 14-29 11 10-12 8 14 9 12-13 11 11-13 7

4. Evezés 2 2 4-7 2 5-8 0 1-5 0 6 5 6-8 7 9-11 2 6-8 4

5. Hoki (Gyep-
labda)

6. Íjászat 0-1 0 0-1 - 2-3 0 2 0 4 0 2-3 0

7. Judo 9-10 0 8-12 0 17 0 17 13 14 6 6-9 2 9 6 11 8

8. Kajak-Kenu 
Síkvizi

42-50 48 38-45 39 38-43 35 37 37 15-17 18 14-15 16 23 16 16-18 13

Szlalom - 1 0

9. Kerékpár 
Országúti

1 0 2-4 0 1-2 0 1 0 5-6 1 3 2 1-2 1

 Pálya 1-2 2 4 0 0 - 1 1 4 0 0 3 0

 BMX - - - - - - - - - 2-3 2 1 0

 Mountain 
Bike

- - 1-2 0 0 0 0 - - 2 1 3 1 3 2

10. Kézilabda 2-14 5 3-7 5 2-14 3 2-10 3 30 15 30 30 28 14 28 14

11. Kosárlabda 1 - 24 0 24 0 24 0 24 0

12. Labdarú-
gás

- 18 0 18 0 18 0 18 0

13. Lovaglás 3-4 0 1 0 - 9 1 3 0 3 0 4 0

14. Ökölvívás 12-14 4 5 0 4-6 2 4-6 2 10 3 5 5 3-5 5 3-5 3

15. Öttusa 5-7 5 8 7 12 0 4-8 4 4 4 4 4 4 4 4 4

16. Röplabda - 24 0 24 0 24 0 24 0

 Strand-
röplabda

- 2 0 2 0 2 0

17. Sport- 
lövészet

23-25 6 9-11 7 13-19 1 8-9 3 16-18 7 9-10 8 8-11 5 7-8 3

18. Súlyemelés 15-18 8 9-12 11 4-6 0 0-2 0 9-12 8 7-9 8 5 1 5 1

19. Taekwondo 10-13 2 2-4 0 1-2 0 1-3 - 6 1 2-3 0 2 0 2 0

20. Tenisz 0-1 0 0-1 0 4 5 4-6 4 3-5 2 4 2
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13. számú melléklet

A XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK  
ÉREMTÁBLÁZATA SPORTÁGAK SZERINT

13. számú melléklet

Sportági éremtáblázatok 
 

Asztalitenisz éremtáblázat: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atlétika éremtáblázat: 
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13. számú melléklet 13. számú melléklet

Birkózás éremtáblázat:  
 

 
 
 

Evezés éremtáblázat: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Judo éremtáblázat: 
 
 

 
 
 

Kajak-Kenu éremtáblázat: 
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13. számú melléklet 13. számú melléklet

Kerékpár éremtáblázat: 
 

 
 
 

Hegyi kerékpár (Mountain Bike) éremtáblázat: 
 

 
 
 

Kézilabda éremtáblázat: 
 

 
 
  

Műugrás éremtáblázat: 
 

 
 
 

Ökölvívás éremtáblázat: 
 

 
 
 

Öttusa éremtáblázat: 
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13. számú melléklet 13. számú melléklet

Sportlövészet éremtáblázat: 
 

 
 
 

Súlyemelés éremtáblázat: 
 

 
 
 

Szinkronúszás éremtáblázat: 
 

 
 

 
Tenisz éremtáblázat: 

 

 
 
 

Torna éremtáblázat: 
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13. számú melléklet 13. számú melléklet

Triatlon éremtáblázat: 
 

 
 
 

Úszás éremtáblázat: 
 

 
 

Vitorlázás - Szörf éremtáblázat: 
 

 
 
 

Vívás éremtáblázat: 
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A MOB médiatámogatói:

Médiapartnerek:

A SPORT MINDENKIÉ!

MOB Olimpikon Életút Program

Gyémánt fokozatú főtámogatója: Arany fokozatú támogatója: Támogatója:

Együttműködő felsőoktatási intézmények:

13. számú melléklet

 
Vizilabda éremtáblázat: 

 

 
 



A SPORT MINDENKIÉ!

A Magyar Olimpiai Bizottság támogatói

Gyémánt fokozatú főtámogató: Gyémánt fokozatú támogatók:

Arany fokozatú főtámogatók:

Támogatók:

Pantone 108 C Pantone 361 C Pantone 3435 C Pantone 348 C Pantone 021 C5 colours

Kiemelt partnerek:

Arany fokozatú támogatók:


